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MEMORIE VAN ANTWOORD
(Ingezonden 12 Juli 1949)

De ondergetekenden stellen het op zeer hoge prijs hun grote
erkentelijkheid te betuigen voor het uitvoerige en doorwrochte j
rapport, dat de vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht van j
de vorige Kamer, in wier handen het wetsontwerp was gesteld, in
het Voorlopig Verslag van 23 April 1948 heeft uitgebracht.
Zij mogen in deze waardering ook betrekken de leden der Kamer,
de heren Kortenhorst en van der Feltz, die door het inzenden van
opmerkingen bij de vaste Commissie op indirecte wijze aan de
samenstelling van het Verslag medewerking hebben verleend. Ook
naar het oordeel van de ondergetekenden verschaffen de prae- |
adviezen, in 1947 aan de Nederlandse Juristen Vereniging uit- j
gebracht door mrs. Bloembergen, Hoogland en van Dullemen, en i
de daarover gehouden discussies belangrijke gegevens voor dit |
wetsontwerp.
Van deze gelegenheid maken de ondergetekenden voorts gaarne <
gebruik hun waardering uit te spreken voor het baanbrekend werk, j
dat de commissie, ingesteld bij beschikking van 24 Augustus 1945
door de toenmalige Minister van Justitie, welke commissie stond
onder voorzitterschap van Prof. Mr. G. E. Langemeijer, heeft verricht bij het samenstellen van een ontwerp van wet en een ontwerpmemorie van toelichting, welke ontwerpen aan het voorliggende
ontwerp in hoofdzaak ten grondslag zijn gelegd.
Algemene beschouwingen
De belangstelling en de instemming, waarmede de Commissie
heeft kennis genomen van het ontwerp en van de Memorie van
Toelichting, de wijze waarop de Commissie aan haar waardering
voor deze stukken uiting heeft willen geven, iiet diepgaande onderzoek dat de Commissie aan het onderwerp heeft gewijd en de
belangwekkende beschouwingen, welke zij in het Voorlopig Verslag
heeft neergelegd, doen de verwachting koesteren, dat thans binnen
korte tijd een samenvattende regeling voor de opsporing, de berechting en de vervolging van economische delicten tot stand gebracht kan worden. De ondergetekenden zijn er van overtuigd, dat
op de punten, waarop de inzichten van de Commissie van die van
het vorige Kabinet afweken, overeenstemming kan worden bereikt.
Dat de beantwoording van het Voorlopig Verslag geruime tijd
op zich heeft laten wachten vindt zijn oorzaak hierin, dat het
wenselijk werd geacht een zo volledig mogelijk overzicht te verkrijgen van de te verwachten ontwikkeling van de mate waarin en
de wijze waarop van overheidswege het economisch leven zal
worden beïnvloed. De onderhavige materie toch staat met deze
beïnvloeding in nauw verband, zowel wat betreft de inrichting
van de organen, met opsporing, vervolging en berechting te belasten,
als wat betreft de middelen, welke die organen ter beschikking
moeten worden gesteld, willen zij hun taak, een doeltreffende handhaving van de genomen maatregelen, kunnen volvoeren.
Zoals in de Regeringsverklaring van 12 Augustus 1948, in de
Troonrede van dit jaar, in de Nota betreffende de toestand van
's Rijks financiën en in de Memories van Toelichting op enkele
hoofdslukken van de Rijksbegroting voor het dienstjaar 1949 is
uiteengezet, heeft, sinds de indiening van het wetsontwerp, het
economisch leven in ons land een niet onbelangrijke structuurverandering ondergaan.
Ten opzichte van de op economisch gebied in de toekomst te nemen
maatregelen valt, zoals werd uiteengezet in het memorandum betreffende het programma op lange termijn der Benelux-landen
(Bijlagen Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1948—
1949, 1021) het volgende te voorzien:
de opvoering van de productie, de geleidelijke verzadiging der
gedurende de oorlog geaccumuleerde behoeften en het verdwijnen
van de overtollige koopkracht, zullen het mogelijk maken de bestaande rantsoeneringsmaatregelen geleidelijk af te schaffen;
het herstel van het evenwicht tussen aanbod en vraag en het herstel van de concurrentie, dat hieruit voortvloeit, zullen het mogelijk
maken de prijsvoorschriften slechts tot de vitale producten te beperken, teneinde geleidelijk ook tot afschaffing hiervan te geraken:
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het vrijgeven van de buitenlandse handel zal zich kunnen verwezenlijken indien en naarmate het evenwicht van de betalingsbalansen zal worden hersteld.
Ligt het dus in het voornemen te geraken tot zo spoedig mogelijke opheffing van alle hinderpalen, die het gevolg zijn van het
na-oorlogse stelsel van beperkende maatregelen, er zal evenwel
geen volkomen economische vrijheid kunnen heersen. Zo zal het
nodig zijn, tenminste gedurende enige tijd, de globale consumptie
te beheersen teneinde de investeringsprogramma's te kunnen uitvoeren. Ook wanneer de rantsoeneringen en distributies worden
opgeheven, blijft het voorshands, gezien de schaarste aan buitenlandse betaalmiddelen — ondanks de machtige steun van de
Verenigde Staten van Amerika nog steeds van grote betekenis —
nodig de voorziening van grondstoffen, kapitaalgoederen en eindproducten uit het buitenland, alsmede de export, aan bepaalde regelingen te onderwerpen.
Een grotere mate van vrijheid kan ten gevolge hebben, dat de
onderlinge concurrentie het bedrijfsleven in toenemende mate tot
verdere rationalisatie en verhoogde inspanning aanzet. Hoezeer dit
wordt toegejuicht, toch zal niet uit het oog verloren moeten worden,
dat ongezonde concurrentie uit den boze is en dat daarom ongezonde
vestigings- en uitbreidingsplannen in verschillende bedrijfstakken
moeten worden tegengegaan. De maatregelen ter bestrijding daarvan, de vestigingsvoorschriften, zullen daarom in beginsel gehandhaafd moeten worden, zij het wellicht in een andere vorm dan de
huidige. Zij staan in nauw verband met andere maatregelen op
economisch gebied en behoren dan ook tot de categorie van wetten
en besluiten in artikel 1 van het onderhavige wetsontwerp genoemd.
Waren zij daarin aanvankelijk niet opgenomen, omdat toentertijd
voor overbelasting van de betrokken rechterlijke organen gevreesd
werd, thans mag aangenomen worden, dat dit bezwaar niet meer
geldt.
De ondergetekenden stellen daarom een zodanige wijziging van
artikel 1 voor, dat daarin ook opgenomen worden: de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937, Staatsblad no. 637, het Besluit Algemeen
Vestigingsverbod Kleinbedrijf 1941 en het Bedrijfsvergunningenbesluit 1941. Met de bestrijding van de excessieve concurrentie
staan ook in nauw verband de voorschriften van de Winkelsluitingswet 1929, het Winkelsluitingsbesluit 1941 (Nederlandse Staatscourant No. 176) en het Koninklijk Besluit van 10 October 1945,
Staatsblad No. F 227. houdende bepalingen inzake de sluiting en
de verplichte openstelling van winkels, welke voorschriften daarom
in artikel 1 tevens zijn opgenomen.
Het is voorts wenselijk andere hiaten in de in artikel 1 van het
ontwerp gegeven samenvatting van de voorschriften, welke het
economisch leven thans beïnvloeden, aan te vullen. Deze hiaten
betreffen vooreerst de Landbouwuitvoerwet 1929, Staatsblad No.
277, de daarmede nauw verband houdende wetten: de wet van
31 Mei 1929, Staatsblad No. 276, houdende bepalingen betreffende
de in- en doorvoer van kippen- en eendeneieren; de wet van 29
November 1930, Staatsblad No. 441, tot regeling van de uitvoer enz.
van kippen- en eendeneieren; de wet van 19 December 1930, Staatsblad No. 482 (Melk- en melkproductenuitvoerwet); de wet van
31 December 1931, Staatsblad No. 575, tot regeling van de uitvoer
van bloembollen; de wet van 15 December 1932, Staatsblad No. 608,
tot regeling van de uitvoer van pootaardappelen, alsmede de Landbouwuitvoerwet 1938, Staatsblad No. 600. De in deze wetten geregelde materie is van gelijke aard als die van de voorschriften
betreffende de in- en uitvoer, steunende op het Voedselvoorzieningsbesluit en het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941.
Een ander hiaat betreft artikel 78 van het Pachtbesluit. Artikel
77 van dat besluit, dat een soortgelijke materie regelt als artikel 78,
valt reeds thans onder de in artikel 1 opgesomde voorschriften,
omdat het ingevolge de wet van 11 Mei 1946, Staatsblad No. G 116,
geacht wordt een voorschrift te zijn in de zin van de artikelen 3 en
4 van de Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939.
In artikel 1 behoren ook te worden opgenomen de Vlecskeuringswet (Staatsblad 1919. No. 524) en het Destructiebesluit 1942, ten
aanzien van welke voorschriften soortgelijke overwegingen gelden
als ten aanzien van de Warenwet. Ook hier doet zich regelmatig
samenloop van overtredingen van de strafbepalingen dezer regelingen met die betreffende de voedselvoorziening voor, ook hier
zijn de strafposities geenszins berekend op een behoorlijke preventie
en bestaan niet voldoende mogelijkheden tot oplegging van bijkomende straffen. Dat deze regelingen ten aanzien van het onderhavige ontwerp geacht kunnen worden ongeveer in hetzelfde vlak
te liggen als de Warenwet, blijkt onder meer uit het feit, dat het
Vlees- en Vleeswarenbesluit (22 Augustus 1938, Staatsblad No. 865)
op Warenwet en Vleeskeuringswet beide is gebaseerd. Opneming
ook van de Vleeskeuringswet en het Destructiebesluit in het ontwerp lijkt derhalve aangewezen.
Voorts behoren in artikel 1 ook opgenomen te worden de voorschriften van de Wet Bestrijdingsmiddelen en Meststoffen 1947,
waarvan artikel 6 op overtredingen van die voorschriften de bepalingen van het Besluit Berechting Economische Delicten van
overeenkomstige toepassing verklaart.
Ten slotte behoort tot de economische voorschriften ook nog
gerekend te worden het Kartelbesluit (Besluit 208/1941), dat de
controle van de overheid regelt op de ondernemersovereenkomsten.
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Bij de toepassing van het bovenstaande op de in artikel 1,
zoals dit wordt gewijzigd, opgesomde wetten en voorschriften kan
het complex van maatregelen, waarvoor een deugdelijke regeling
moet worden gegeven voor de opsporing, de vervolging en de
berechting van economische delicten, als volgt worden omschreven:
a. de maatregelen ter bestrijding van ondeugdelijke waren (de
voorschriften, gegeven bij of krachtens de Warenwet, de Vleeskcuringswet en het Destructiebesluit), de maatregelen ter bestrijding van ongezonde concurrentie (de voorschriften gegeven bij
of krachtens de voornoemde vestigingswetgeving en de z.g. erkenningsreglementen, steunende op het Organisatiebesluit Voedselvoorziening) en de maatregelen ter bescherming van de naam
onzer producten op de buitenlandse markt (de voorschriften bij
of krachtens de landbouwuitvoerwetten), welke zo goed als zeker
een permanent karakter hebben;
b. de maatregelen ter controle op en ter regeling van de inen uitvoer en ter bescherming van de Nederlandse deviezenpositie (de voorschriften gegeven bij of krachtens de wet van
3 Augustus 1914, Staatsblad No. 344, de wet van 31 December 1915,
Staatsblad No. 533, het Besluit Regeling In- en Uitvoer 1944, het
Deviezenbesluit 1945 en het op het Voedselvoorzieningsbesluit
steunende Monopoliebesluit Voedselvoorziening), waarvan er vele
geleidelijk kunnen worden opgeheven naarmate de omstandigheden
daartoe aanleiding geven en in het bijzonder naarmate de schaarste
aan buitenlandse betaalmiddelen afneemt, doch waarvan sommige
voorschriften een meer blijvend karakter hebben;
c. de maatregelen ter handhaving van economisch verantwoorde
loon- en prijsnormen (de voorschriften, gegeven bij of krachtens
het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, de Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939 en het Pachtbesluit 1941), welke
maatregelen, wat hun duur en stringentheid betreft, afhankelijk
zijn van verschillende factoren, welker ontwikkeling onder de
huidige omstandigheden niet wel valt te voorspellen;
d. de maatregelen ter controle op ondernemersovereenkomsten
(de voorschriften, gegeven bij of krachtens het Kartelbesluit),
welker duur vooral afhankelijk is van de totstandkoming en de
uitvoering van de wet op de bedrijfsorganisatie;
e. de maatregelen ter verzekering van een zekere mate van
productie- en marktordening in de landbouw, noodzakelijk ter
verhoging van een rationele bodemproductie, ter intensivering van
het landbouwbedrijf, alsook ter verzekering van de bestaanszekerheid van boeren en tuinders in goed geleide bedrijven (voorschriften bij of krachtens de Landbouw-Crisiswet 1933, de Bodemproductiewet 1939, het Voedselvoorzieningsbesluit, en het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941), welke maatregelen een
vrijwel permanent karakter zullen dragen;
f. de maatregelen ter regeling van de productie en de distributie
van goederen (de voorschriften gegeven bij of krachtens de
Distributiewet 1939, het Besluit van 7 Mei 1945, Staatsblad No. F 67,
en — ten dele — het Voedselvoorzieningsbesluit, het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941, het Melkstandaardisatiebesluit
1940 en de wet Bestrijdingsmiddelen en Meststoffen 1947), naar
welker opheffing krachtig wordt gestreefd, doch waarvan een
aantal voorshands nog moet worden gehandhaafd;
g. de maatregelen ter verwezenlijking van de geldzuivering (de
voorschriften gegeven bij of krachtens het Machtigingsbesluit
geldzuivering, het Besluit registratie vreemd papiergeld en het
Besluit inlevering vijandelijk vreemd papiergeld), welke een uitgesproken tijdelijk karakter hebben.
De reden, waarom voor de handhaving van de economische wetgeving bijzondere maatregelen moeten worden gegeven voor de
opsporing, de vervolging en de berechting van economische delicten,
ligt in de eigenaardigheden van het economische delict, welke in de
Memorie van Toelichting belicht zijn. Zolang het aantal dezer
delicten op bijzondere wijze in het oog blijft springen tegenover
het aantal gewone delicten — en uit het vorenstaande kan de
conclusie worden getrokken, dat deze toestand vooralsnog blijft
bestaan, al zal het aantal economische delicten vergeleken met
thans wel aanzienlijk afnemen — blijven die eigenaardigheden
bijzondere voorzieningen eisen.
De huidige toestand kan niet worden gehandhaafd. In de Memorie
van Toelichting is van deze toestand een exposé gegeven, dat geen
nadere uitlegging behoeft.
De concentratie van alle rechtspraak op economisch terrein bij
de gewone rechterlijke macht blijft gewenst. Met waardering
namen de ondergetekenden kennis van de instemming die de Commissie hiermede betuigd heeft. Behalve dat het economisch strafrecht en strafprocesrecht naar de eigenaardigheden van het economisch delict geregeld moeten worden, blijft het van niet te onderschatten belang, dat dte strafrechtspraak niet versnipperd wordt.
Anders zou de deur openstaan voor verschillende interpretaties van
vele regelen van het strafrecht en niet aanvaardbare verschillen in
de toepassing van straffen en maatregelen.
De concentratie van de economische rechtspraak bij de gewone rechterlijke macht kan niet bestaan in het terugbrengen
van de berechting naar de gewone rechter zonder enige verdere

regeling. Zoals in de Memorie van Toelichting reeds is uiteengezet,
brengen de eigenaardigheden van het economische delict mede, dat
de navolgende onderwerpen bijzondere voorziening vereisen:
1°. deskundigheid van rechters en van leden van het openbaar
ministerie;
2°. een snelle en afdoende bestraffing en tenietdoening van het
behaalde voordeel;
3°. vereenvoudiging van de procedure;
4°. deels nieuwe, deels verruimde opsporingsbevoegdheden;
5°. ingrijpende voorlopige maatregelen.
Op één bijzonderheid van het economisch delict willen de ondergetekenden nog de aandacht vestigen. Meer dan de commune delicten plegen de economische delicten de gedragingen van derden
te beïnvloeden. Bij economische delicten lokt de ene inbreuk op de
economische orde gemakkelijk eer. andere uit. Dit valt reeds aanstonds in het oog bij de delicten, bestaande in het betalen van te
hoge lonen. De ondernemer, die zich hieraan schuldig maakt, trekt
daardoor de werknemers van andere ondernemers tot zich. Geschiedt dit wegtrekken in omvangrijke mate, dan zullen de concurrenten voor de keuze worden gesteld, de wet te overtreden of hun
bedrijf te laten verlopen. Dit effect is aan het economisch delict op
grote schaal eigen. Om dit effect te onderkennen en de omvang
daarvan te waarderen, zullen rechter en openbaar ministerie deskundig moeten zijn.
Daarnaast vereist deze werking van het delict uniformiteit in de
vervolging. Die werking toch is afhankelijk van de grenzen van de
diverse arrondissementen. Derhalve moet de vervolging in alle
arrondissementen met gelijke kracht geschieden. Anders handelen
leidt óf tot verplaatsing van de economische criminaliteit óf tot
onregelmatige concurrentie van ondernemers in bepaalde arrondissementen tegen ondernemers in andere arrondissementen. Ook om
een andere reden is uniforme leiding van het vervolgende orgaan
gewenst. Verschillende organen, met de opsporing belast, staan
onder een eenhoofdige leiding en zijn daarbij functioneel en niet
per arrondissement gedecentraliseerd. Het openbaar ministerie kan
de opsporing van genoemde delicten slechts doelmatig leiden, indien
één zijner functionarissen daartoe het contact onderhoudt met de
hoofden van die opsporingsorganen. Thans komt het nog te veel
voor, dat voornoemde opsporingsorganen zich genoodzaakt zien
zelfstandig te beslissen in welke gevallen wél en waar niet zal
worden opgespoord. Het spreekt vanzelf, dat het nemen van dergelijke beslissingen tot de taak van het openbaar ministerie
behoort.
Na deze algemene uiteenzetting van het inzicht van de ondergetekenden over de aard van de economische wetgeving en over de
wijze, waarop deze met behulp van strafbedreiging gehandhaafd
moet worden, mogen zij overgaan tot de beantwoording van de
beschouwingen, welke de Commissie aan het ontwerp heeft gewijd.
Het ook door de Commissie gesignaleerde euvel, dat de wetgeving
op het terrein van het economisch leven van de aanvang af niet
het volle effect heeft gehad, met name ook, omdat haar naleving
niet genoegzaam verzekerd was door een snelle en strenge berechting, zal voor de toekomst definitief ondervangen kunnen worden, indien de strafrechtspleging in economische zaken overeenkomstig het ontwerp op een nieuwe algemene leest geschoeid wordt,
die past bij de eigenaardigheden van het economische delict. Uitgaande van de wenselijkheid, dat in economische strafzaken zoveel
mogelijk een sluitend stelsel moet worden gevormd, hebben de
ondergetekenden,zo als hierboven werd medegedeeld, een aantal
regelingen van economische aard, die tot dusverre nog niet in de
werkingssfeer van het ontwerp waren betrokken, alsnog daarin
begrepen.
Het is voor de ondergetekenden een grote voldoening, dat de
Commissie de wenselijkheid van de concentratie van alle rechtspraak op economisch terrein bij de gewone rechterlijke macht kan
onderschrijven, dat zij ingestemd heeft met de beschouwingen in
de Memorie van Toelichting daaraan gewijd en dat zij de bijzondere
regelingen, welke het ontwerp wil treffen om de rechtspraak meer
dan tot dusverre aan haar doel te doen beantwoorden, voor een
groot deel heeft kunnen aanvaarden.
De ondergetekenden onderschrijven in haar algemeenheid de
conclusie der Commissie, dat de algemene rechtspraak op economisch terrein aan de gewone rechter zal moeten blijven toevertrouwd. Uiteraard blijft de mogelijkheid open, van het scheppen, in
het kader der publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, van bedrijisrechtspraken. De vraag of een dergelijke bedrijfsrechtspraak
wenselijk is en welk gebied zij zal behoren te bestrijken, is aan
een commissie van vertegenwoordigers van de overheid en deskundigen uit het bedrijfsleven voorgelegd.
Van de economische maatregelen zijn die, welke hun grondslag
vinden in de schaarste aan bepaalde goederen, van tijdelijke aard.
In zoverre komt aan de afzonderlijke voorschriften betreffende de
berechting van economische delicten een tijdelijk karakter toe.
Anderzijds draagt echter het geheel van economische maatregelen, zoals hierboven werd aangegeven, een meer permanent
karakter. In het algemeen moet daarom ook. waar de economische
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delicten speciale voorzieningen eisen op het gebied van het strafrecht en het strafprocesrecht, uitgegaan worden, niet van een tijdelijk, maar van een meer permanent bestaan van de speciale voorschriften, die in de eigenaardigheden van het economische delict hun
grondslag vinden. Uit deze hoofde is het niet gewenst een gedeelte
van het ontwerp bij voorbaat tijdelijk te verklaren.
Werd hierboven gewezen op de noodzaak van strenge en snelle
repressie, waartoe speciale straffen en maatregelen moeten dienen,
anderzijds kunnen de ondergetekenden met de Commissie instemmen, dat bij de opstelling van het ontwerp een strenge bestraffing
op bepaalde punten te zwaar heeft gewogen. De desbetreffende
gedeelten van het ontwerp zijn, zoals hieronder nader zal blijken,
gewijzigd.
Met de Commissie zijn de ondergetekenden zich er van bewust
dat de straffen en maatregelen niet de enige en zelfs niet de voornaamste middelen zijn om de handhaving van de economische
voorschriften te verzekeren. De Regering streeft er naar kennelijke
onbillijkheden in de regelingen van het economisch leven weg te
nemen. Ook blijft de aandacht er op gericht alle maatregelen af te
schaffen, die maar enigszins kunnen worden gemist. Verder kan
geheel worden onderschreven, dat de overheid een goed voorbeeld
moet geven door een doelmatig beheer en dat de overheid zich
moet houden aan overeenkomstige gedragsregels als zij voor de
burgers voorschrijft. Op deze wijze mag verwacht worden, dat de
grote meerderheid van de bevolking de noodzakelijkheid van de
van overheidswege getroffen maatregelen zal erkennen en dat een
deugdelijke basis voor handhaving van de maatregelen aanwezig is.
Goede voorlichting zal inderdaad kunnen medewerken aan de
vestiging van een overtuiging omtrent de noodzakelijkheid van
getroffen maatregelen. Van overheidswege wordt naar een doeltreffende voorlichting gestreefd. Daarnaast kunnen de diensten
van organisaties en personen uit het bedrijfsleven voor een juiste
voorlichting niet worden gemist. Met grote waardering worden in
dit verband de werkzaamheden van de prijzencommissies vermeld,
•die reeds veelvuldig een strafrechtelijk ingrijpen konden voorkomen. Met voldoening ook namen de ondergetekenden kennis
van diverse initiatieven in bepaalde bedrijfstakken, sinds ongeveer
het najaar van 1947 genomen, om door onderlinge samenwerking
de naleving van de economische voorschriften te verzekeren. Eventuele overeenkomsten op dat gebied zullen, waar mogelijk, worden
gesteund. Het zal nodig zijn, dat zij, die de voorschriften
negeren en daardoor de voorgenomen of overeengekomen samenwerking bedreigen, streng en snel worden gestraft, terwijl daarnaast moet worden voorkomen, dat te streng optreden het bovenbedoelde initiatief van het bedrijfsleven zal doden. Tussen bestraffing en leiding zonder toepassing van straf moet dus een zeker
evenwicht bestaan.
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De ondergetekenden verheugen zich over de overtuigende kracht,
die de Commissie heeft kunnen vinden in het betoog over de noodzakelijkheid van deskundigheid bij rechterlijke organen, die de
economische delicten zullen moeten vervolgen en berechten, en in
de conclusie dat voor dit doel speciale kamers bij de gerechten
moeten worden ingesteld. Erkend kan worden, dat hier overdrijving zal schaden, zowel wat betreft de moeilijkheid om een !
economisch delict te meten naar de ernst van allerlei delicten die
vanouds als strafwaardig zijn beschouwd, als wat betreft de mogeUJkheid voor een goed rechter met voldoende algemene belangstelling voor hetgeen er in de maatschappij rondom hem plaats
vindt om zich in korte tijd de wetenschap eigen te maken, die voor j
een beoordeling van de feiten bij economische delicten nodig is. i
De verwachting kan worden gekoesterd, dat bij de leden der
rechterlijke macht voor dit onderwerp voldoende belangstelling
zal bestaan en dat zij aan de economische strafrechtspraak een ;
even groot gewicht zullen toekennen als aan andere takken van
rechtspraak. Niettemin zal een zekere deskundigheid vereist zijn
voor de beoordeling van de feiten bij economische delicten, meer
nog dan bij de rechter bij het hem voorlichtend openbaar ministerie, vooral ook omdat het openbaar ministerie leiding moet geven
aan vele gespecialiseerde opsporingsorganen en telkens snelle beslissingen zal moeten nemen.
De ondergetekenden namen met belangstelling kennis van de
beschouwingen ,die de Commissie heeft gewijd aan de vraag, hoe |
men de leden der nieuw te vormen economische kamers en de
economische politierechters zal moeten recruteren. De methode,
die de Commissie daarbij heeft aangegeven, zal zeker tot richtsnoer
kunnen dienen. De veronderstelling van de Commissie, dat de j
tuchtrechters voor de voedselvoorziening reeds thans vrijwel uitsluitend uit de leden der rechterlijke macht worden gerecruteerd,
is juist; slechts een enkele van die tuchtrechters is geen lid van
de rechterlijke macht.
Verder zullen de ondergetekenden gaarne gebruik maken van de
grondige uiteenzetting, die de Commissie heeft gegeven over de !
combinatie van algemene rechterlijke ervaring en speciale kennis i
van economische problemen, welke uiteenzetting bij de samen- ;
stelling van de economische kamers tot richtsnoer kan dienen.
Dat deze overwegingen de Commissie er toe geleid hebben in 1c
stemmen met de in het ontwerp neergelegde wijze van samenstelling ]j
van de economische kamers, stemt de ondergetekenden tot vol-

doening. De ondergetekenden sluiten zich gaarne aan bij de beschouwingen van de Commissie over de verhouding tussen de verantwoordelijkheid van de verschillende bij de onderwerpelijke
materie betrokken Ministers.
Naar aanleiding van het vertrouwen, door de leden van de Commissie uitgesproken, dat, evenals vóór de aanwijzing van kinderrechters en politierechters, ook vóór de aanwijzing der leden van
economische kamers de rechterlijke colleges in de gelegenheid
zullen worden gesteld, een aanbeveling in te dienen, is een daartoe
strekkende bepaling in het wetsontwerp opgenomen (wijziging van
artikel 39).
Instemmend met de beschouwingen die de Commissie heeft gewijd
aan de wenselijkheid om eenzijdigheid van economische strafrechters te voorkomen, menen de ondergetekenden daaraan nog te
moeten toevoegen, dat een doelmatige repressie van de economische
criminaliteit vordert, dat bepaalde rechterlijke ambtenaren gedurende zekere tijd de werkzaamheid in een economische kamer
tot volledige dagtaak hebben.
De uitbreiding, die als gevolg van de concentratie van de gehele
economische rechtspraak bij de gewone rechterlijke macht aan dit
orgaan gegeven moet worden, zal inderdaad gebaseerd moeten
worden op de verwachting omtrent het aantal te vervolgen en het
aantal daarvan te berechten zaken.
Een schatting kan met inachtneming van het besproken voorstel
om voortaan ook als economische delicten te beschouwen, de overtredingen van een aantal voorschriften, welke thans niet door de
bijzondere politierechters als bedoeld in artikel 5 van het Besluit
Berechting Economische Delicten kunnen worden berecht, worden
gebaseerd op de navolgende cijfers, afgerond tot honderdtallen:
a. het aantal zaken in het Ie kwartaal 1949 afgedaan:
1. door de bijzondere politierechters als bedoeld in artikel 5 van
het Besluit Berechting Economische Delicten en het daarbij
behorende openbaar ministerie:
afgedaan bij vonnis
7400
afgedaan op andere wijze
4000
2. in het verband van de tuchtrechtspraak voor de voedselvoorziening:
afgedaan bij vonnis
4400
afgedaan op andere wijze
2200
3. door de tuchtrechters voor de prijzen:
afgedaan bij vonnis
5300
afgedaan op andere wijze
2100
b. het aantal zaken, betreffende overtredingen van de Warenwet, de Vestigingswet Kleinbedrijf, de Vleeskeuringswet en de
Winkelsluitingswet over het jaar 1948:
afgedaan bij vonnis
5700
afgedaan op andere wijze
8300
Omtrent het aantal zaken betreffende overtredingen van de andere in artikel 1 opgesomde voorschriften zijn geen gegevens bekend.
Zeer globaal schatten de ondergetekenden, dat het totaal cijfer
met 25 tot 40 procent zal zijn verminderd in de overeenkomstige
periode van het jaar 1950. Rekening houdende met de inwerkingtreding van de ontworpen wet per 1 Januari 1950 wordt gerekend
op een noodzakelijke uitbreiding van de zittende en staande magistratuur tezamen van 20 tot 30 leden. De hier gegeven schattingen
moeten bij de inwerkingtreding van de wet uiteraard opnieuw
bezien worden.
De Commissie heeft grote aandacht gewijd aan de vraag of en
in hoever de uitbreiding van de rechterlijke macht, die een gevolg
zal moeten zijn van de inwerkingtreding van deze wet, in de eerst
komende jaren tot ,.verstopping" van de rechterlijke macht zal
leiden. Het is duidelijk, dat deze aangelegenheid thans in een ander
licht moet worden gezien. Met de afneming van economische
delicten is bij de even gegeven schatting reeds gerekend. Verdere
afneming zal het karakter van geleidelijkheid vertonen. Er zal
gestreefd worden naar het voorkomen van verstopping van de
rechterlijke macht als gevolg van benoemingen in het kader van
het ontwerp. Een der middelen om hiertoe te geraken zal kunnen
zijn benoeming van rechters-plaatsvervangers en van raadsherenplaatsvervangers, die worden aangewezen als lid van een economische kamer. Voor zodanige benoeming zal bijzondere aanleiding bestaan indien niet vaststaat, dat in de werkzaamheid in de
economische kamer een volledige dagtaak is gelegen, of indien het
wenselijk is in de economische kamers mede personen op te
nemen, die de werkzaamheid in die kamers als een deel van een
dagtaak zullen beschouwen. Aan doorstroming en aanvulling van
de rechterlijke macht met nieuwe krachten zullen de benoemingen
in verband met deze wet niet al te grote belemmeringen in de weg
behoeven te leggen. Uitbreiding van de rechterlijke macht als gevolg
van overgang van de berechting van politieke delinquenten zal
waarschijnlijk niet nodig zijn, omdat vele leden van de gewone
rechterlijke macht thans een taak vervullen bij de bijzondere rechtspleging,
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De benoemingen, welke met het oog op de economische strafrechtspraak na het in werking treden van dit ontwerp gedaan zullen
moeten worden, zullen inderdaad met grote zorgvuldigheid moeten
worden voorbereid, omdat die benoemingen de samenstelling van
de rechterlijke macht in vrij belangrijke mate beïnvloeden. Zoals in
het Voorlopig Verslag ook terecht in het licht is gesteld, zullen de
te benoemen personen ten volle bekwaam moeten zijn voor de
verschillende onderdelen der rechtspraak en zal anderzijds in het
bijzonder in het oog gehouden moeten worden, dat de benoemingen
in de eerste plaats geschieden moeten met het oog op de economische strafrechtspraak. Hiermede is niet in strijd, dat van een
aantal personen, die tot dusverre in een bepaalde richting gespecialiseerd zijn, de verwachting gekoesterd mag worden, dat zij
voor de uitoefening van het rechtersambt in zijn volle omvang
geschikt zijn. Voor een juiste keuze van de te benoemen functionarissen zal met de grootst mogelijke nauwgezetheid worden
zorggedragen. Overeenkomstig het uitgangspunt van het Voorlopig
Verslag zal eveneens ten aanzien van de tuchtrechters voor de
prijzen worden nagegaan, welke hunner aan de eisen voor opneming in de rechterlijke macht voldoen. Met betrekking tot de
speciale deskundigheid van deze tuchtrechters, evenals van het
Centraal College voor de Tuchtrechtspraak, van de tuchtrechters
voor de voedselvoorziening en van de hoofdambtenaar en de ambtenaren voor de tuchtrechtspraak voor de voedselvoorziening zij
niet uit het oog verloren, dat die deskundigheid het mogelijk heeft
gemaakt onder bijzonder moeilijke omstandigheden zeer veel werk
te verzetten, waardoor de naleving van de economische wetgeving
ondanks de aan die wetgeving inhaerente bezwaren in het algemeen
verzekerd is gebleven. Voorzover de tuchtrechters voor de prijzen
en de ambtenaren van het vervolgingsapparaat van de voedselvoorziening geen plaats zullen kunnen vinden in de rechterlijke
macht, zullen zij overeenkomstig de gewone bepalingen aanspraak
hebben op wachtgeld op de voet van het Koninklijk besluit van
3 Augustus 1922 (Staatsblad No. 479), zoals dit laatstelijk is gewijzigd.
Ofschoon de gewone strafrechtspraak en de economische strafrechtspraak aan de leden van het openbaar ministerie geen ver
uiteenlopende eisen stellen, zal ten aanzien van deze leden toch het
accent moeten vallen op de vereiste specialisatie.
Met betrekking tot het lagere personeel kan worden opgemerkt,
dat het personeel, bij de organen der tuchtrechtspraak thans werkzaam, voor zover daartoe plaatsen beschikbaar zijn, in de gelegenheid gesteld zal worden over te gaan in een functie, die overeenkomt met de mate van hun bekwaamheid en de plaats, die zij bij
de tuchtrechtspraak innemen. Uit een oogpunt van bezoldiging
zullen tegen deze overgang geen grote bezwaren bestaan. In het
begin was het personeel bij de organen der tuchtrechtspraak inderdaad voor een aanmerkelijk deel hoger bezoldigd dan het personeel
bij de rechterlijke macht. Nu in de bezoldiging van deze laatste
categorie intussen verbetering is gebracht, zal het personeel van de
organen der tuchtrechtspraak, dat voor overgang naar die van de
rechterlijke macht in aanmerking komt, daarnaar kunnen overgaan
zonder dat daarvan een verstoring van de verhoudingen het gevolg
zal zijn.
Gaarne stemmen de ondergetekenden in met de beschouwingen
van de Commissie aangaande de concentratie van de gehele strafrechtspraak in economische zaken in eerste aanleg bij de rechtbank.
Zij mogen hier aan toevoegen, dat het onderscheid tussen misdrijven
en overtredingen op economisch gebied veel geringer is dan het
onderscheid tussen zware en lichte gevallen van één en hetzelfde
economische delict. Een verdeling van de feiten over twee fora zou
dus, gezien de voor de berechting, ook van overtredingen, vereiste
deskundigheid, niet doelmatig zijn.
De ondergetekenden onderschrijven de beschouwingen, die de
Commissie heeft gegeven naar aanleiding van het voorstel, dat van
vonnissen der rechtbank geen hoger beroep mogelijk zal zijn, indien de totale last voor de veroordeelde de som van f 1000 niet te
boven gaat. Zij hebben deze grens, als nader zal blijken, verlaagd.
De gelijkheid van de maximum straffen voor alle economische
misdrijven en voor alle economische overtredingen spruit voort uit
het eigen karakter van het economische delict. Het zijn vooral de
begeleidende omstandigheden van het economische delict en de omvang van dat delict, die de ernst van het delict bepalen. Daartegenover is de soort van het economische delict voor de ernst er van
van minder gewicht. Het stelsel van ons Wetboek van Strafrecht,
dat de maximum straf afstemt op de ernst, welke ligt in de soort
van de strafbare feiten, is daarom voor economische delicten niet
bruikbaar.
Het valt niet te ontkennen, dat aan het voorgestelde systeem
van gelijke maxima voor alle economische misdrijven en voor alle
economische overtredingen bezwaren kleven. Die bedenkingen zouden alleen weggenomen kunnen worden door de juiste rangorde
van strafwaardigheid te bepalen tussen de verschillende soorten
van economische misdrijven en economische overtredingen. Terecht
stelt het Voorlopig Verslag dat, wanneer men tot die rangorde
zou komen, meestal wel hetzelfde maximum zou moeten gelden
voor de overtreding van de wet zelf en voor die van de voorschriften ter uitvoering daarvan gegeven. De rangorde zou ook
anders kunnen uitvallen. Wat hiervan zijn moge, een uitgesponnen stelsel van strafmaxima te ontwerpen voor de econo-

mische wetgeving lijkt, ook indien men de variaties zou beperken,
vooralsnog boven de grens van het bereikbare te liggen, in het
bijzonder omdat de begeleidende omstandigheden en de omvang
van de delicten, die in feite een uitermate grote invloed uitoefenen op en dikwijls beslissend zijn voor derzelver zwaarte, in
de wet thans niet kunnen worden omschreven. Een keuze van
strafmaxima zou in de huidige stand van zaken een te grote willekeur bevatten.
De verschillende maxima, die thans in bepaalde wetten voorkomen, zijn in het algemeen slechts in geringe mate op een redelijke afweging van de belangen, die bij de verschillende delicten
zijn betrokken, gebaseerd. Voor de keuze, die destijds is gedaan, is
de basis te zwak, dan dat die verder tot richtsnoer kan dienen. Voor
slechts enkele delicten zou hier wellicht een uitzondering gemaakt
kunnen worden, doch voor die enkele delicten kan geen inbreuk
worden gemaakt op het gekozen stelsel van gelijke maxima.
De belangrijke vereenvoudiging, welke in het stelsel van het wetsontwerp wordt bereikt door voor alle economische misdrijven resp.
overtredingen één maximum vast te stellen, zou, zoals in het Voorlopig Verslag is opgemerkt, inderdaad vervallen, indien men de
oude gevarieerde maxima, al dan niet na wijziging, behoudt. Intussen is eenvoud in de wetgeving een niet te onderschatten goed.
Bovendien weegt zwaarder dan de bezwaren, die tegen de gelijkschakeling aangevoerd kunnen worden, de onmogelijkheid om bij
verschillende strafmaxima recht te laten wedervaren aan de kracht
van de omstandigheden, die de delicten begeleiden en aan de betekenis van de omvang van de delicten.
Onder de bijkomende straffen en maatregelen zijn er die inderdaad nauwelijks in zwaarte voor de hoofdstraffen onderdoen. De
omstandigheden liggen nu zo, dat evenals de hoofdstraffen ook de
bijkomende straffen onder bepaalde omstandigheden voor welhaast
alle economische delicten nodig kunnen zijn. Het is dus, ook wat
de bijkomende straffen betreft, welhaast niet doenlijk tot een redelijke onderscheiding te komen tussen delicten waartegen zij wel en
waartegen zij niet bedreigd moeten worden. Zou men niettemin een
zodanige, weinig reële, onderscheiding willen aanbrengen, dan
komt men stellig in de toekomst er voor te staan, dat met gebruikmaking van de omstandigheid, dat één delict veelal een overtreding
is van meer dan één wet, bij de repressie niet die wet voor toepassing
in aanmerking gebracht wordt, waaronder het delict naar zijn aard
in de eerste plaats gebracht moet worden, doch dat men voor de
toepassing de keuze laat vallen op die der toepasselijke wetten, die
de in concreto gewenste strafmogelijkheid bevat. Een bijzondere
onderscheiding voor de bijkomende straffen en maatregelen zou
zodoende irreële wetstoepassing bevorderen.
Sommige leden van de Commissie hebben de mening geuit, dat
het in het algemeen voor de strafwaardigheid wel enig verschil
maakt of de dader het feit begaat in zijn beroep of bedrijf dan wel
als particulier. Daartegenover moge worden opgemerkt, dat niet in
beroep of bedrijf begane feiten in concreto zo ernstig kunnen zijn,
dat zij de hoogste straf verdienen, welke aangepast zou zijn aan
feiten, die in beroep of bedrijf zijn'begaan.
Overigens is het, zoals door andere leden van de Commissie wordt
opgemerkt, niet boven twijfel verheven of iemand, die als consument een economisch delict begaat, minder strafwaardig is, dan
degene, die een bedrijf uitoefent. Practisch kan dus in het beroepsof bedrijfsmatig handelen geen maatstaf gevonden worden voor
het aanleggen voor afzonderlijke maxima bij economische delicten.
Ook bestaan bedenkingen tegen het aanleggen van een onderscheid
tussen incidentele overtreders, personen, die van de overtreding
een gewoonte maken, en personen, die daarvan een beroep maken.
Een incidentele overtreding in economische zaken kan even strafwaardig zijn als de meest ernstige feiten, begaan als gewoonte of
in beroep.
In de vijfde tot en met de laatste alinea van bladzijde 6 van het
Voorlopig Verslag zijn vervolgens een aantal motieven opgesomd
om het hoger beroep niet al te zeer te beperken. De ondergetekenden menen, dat aan de hier uitgesproken wens tot verlaging van
de appèlgrens kan worden voldaan. In het gewijzigde ontwerp is
de appèlgrens van f 1000 tot f 250 teruggebracht. Deze grens van
f 250 geldt in het gewijzigde ontwerp algemeen, ofschoon in het
Voorlopig Verslag gedacht is aan een appèlgrens van f500, indien
de zaak door de meervoudige kamer en aan de grens van f 250,
indien de zaak door de economische politierechter behandeld is. De
algemene grens van f250 is in het gewijzigde ontwerp aanvaard,
omdat f 500 voor de gewone burger een hoog bedrag uitmaakt.
Bij de verlaging van de appèlgrens is uitgegaan van de verder
in het Voorlopig Verslag (einde 2e alinea, bladzijde 7) neergelegde,
als juist te erkennen stelling, dat de hoogte van die grens behoort
te worden bepaald, enerzijds door het belang van de justitiabelen
bij de mogelijkheid van redres, anderzijds door het belang van de
gemeenschap als geheel bij een snelle berechting tot in hoogste
instantie van delicten, die het algemeen welzijn in gevaar brengen.
De rechterlijke organisatie zal wel enige verdere uitbreiding moeten
ondergaan bij een ruimere appèlmogelijkheid. Anderzijds is die uitbreiding ook zakelijk en financieel verantwoord. Het aantal economische strafzaken, dat voor appèl vatbaar zal zijn. is niet met
nauwkeurigheid te schatten, omdat in geen enkele der statistieken
binnen de grens van f 100—f 500 aan geldboete een onderscheiding
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is aangelegd. Wat betreft het aantal zaken, waarin hoger beroep zal i
worden ingesteld, kan wel een zekere schatting worden gegeven, al
kan die schatting niet nauwkeurig zijn. Verwacht wordt, dat dit
aantal zaken per jaar 1500 a 2000 zal bedragen. Over het feit, j
dat dit aantal zaken voor één kamer van één hof te hoog is,
behoeft niet uitgeweid te worden.
Indien het appèl in economische strafzaken bij één gerechtshof
zou worden gecentraliseerd, zou de rechtspraak in appèl inderdaad
over meer kamers verspreid worden. Volledige eenheid van rechtspraak kan met de concentratie dus niet worden bereikt.
Voor het in het Voorlopig Verslag geleverde pleit, dat de verschillende hoven beter dan één hof van de toestanden in hun rechtsgebied en vooral van de opvattingen onder de bevolking op de
hoogte zijn, zijn de ondergetekenden gevoelig. Ook kunnen zij de in
het Voorlopig Verslag gesignaleerde bezwaren tegen de verregaande verbreking van de hiërarchische verhoudingen in het openbaar ministerie erkennen, die van concentratie van het hoger beroep bij één hof het gevolg is.
Evenzo onderschrijven zij, dat concentratie bij één hof het nodig
zou maken dat hof dichter bij de verschillende delen van ons land
te brengen, opdat de belangen van de verdachten tot hun recht
zouden komen en zij menen ook, dat de daaruit voortspruitende
dislocatie weer andere bezwaren zou oproepen.
Tenslotte delen de ondergetekenden, wat de kwestie van het ene
hof of de vijf hoven aangaat, het in het Voorlopig Verslag uitgesproken oordeel over de verhouding van deskundigheid op economisch terrein en het inzicht in en de belangstelling voor economische problemen, welke van een rechter of raadsheer gevergd
kunnen worden. Daarbij moge echter worden opgemerkt, dat inschakeling van de vijf hoven in het hoger beroep van economische
strafzaken wel afbreuk kan doen, behalve aan het vereiste van
deskundigheid op economisch gebied, ook aan het vereiste van
algemeen inzicht en ruime belangstelling in die zaken. Wanneer
immers vijf hoven voor de kennisneming van het hoger beroep
aangewezen worden, zullen niet alle hoven personeelsaanvulling
met het oog op de economische rechtspraak behoeven te ondergaan.
Daar, waar het hoger beroep binnen de bestaande formatie van de
gerechtshoven zou worden opgevangen, zouden dan benoemingen,
speciaal met het oog op de omschreven eisen, niet voorkomen.
Ondanks deze omstandigheid achten de ondergetekenden de bezwaren, die in het Voorlopig Verslag tegen concentratie van de
economische rechtspraak bij een enkel hof aangevoerd zijn, van
een zodanig gewicht, dat zij deze concentratie thans prijs gegeven
hebben. Het ontwerp is daarom zodanig gewijzigd, dat het hoger
beroep op normale wijze bij de vijf gerechtshoven komt. Anderzijds
wil het de ondergetekenden ongewenst voorkomen dat met het
vervallen van de concentratie van het hoger beroep ook alle coördinatie van het vervolgingsbeleid zal vervallen; zij mochten hierboven wijzen op het grote belang daaraan verbonden. Zij zijn van
oordeel, dat de uniformiteit in de vervolging kan worden gehandhaafd, ook, wanneer tegemoetgekomen wordt aan de bezwaren in
het Voorlopig Verslag geuit tegen de verstoring van de hiërarchische
verhoudingen in het openbaar ministerie. In het ontwerp is de
concentratie van het opsporings- en vervolgingsbeleid bij één
enkele procureur-generaal geschrapt. De ondergetekenden stellen
zich voor dat de nodige coördinatie kan worden bereikt, doordat één
of twee advocaten-generaal bij het gerechtshof te 's-Gravenhage
tevens als waarnemend advocaat-generaal bij de andere gerechtshoven zullen worden aangewezen. De te benoemen advocatengeneraal zullen in regelmatig contact staan met vertegenwoordigers
(contactambtenaren) van de andere betrokken departementen en
zullen in het bijzonder de uniformiteit in de vervolging moeten
bevorderen; zij kunnen daarbij steeds rekening houden met de
moeilijkheden, bij de uitvoering van de economische wetten ondervonden. Hun taak zal zich niet zover uitstrekken, dat zij bij alle
de vijf gerechtshoven ook zelf de vervolging in hoger beroep ter
hand nemen; deze blijft aan de procureur-generaal bij het betrokken
gerechtshof opgedragen. In bijzondere gevallen kan deze echter één
van de bovengenoemde advocaten-generaal met de vervolging belasten. Een systeem van coördinatie als het hier besprokene is niet
zonder precedent. Een landelijke coördinatie in opsporings- en vervolgingsbeleid richt zich thans tegen, over het gehele land werkende,
facetten van bepaalde corruptiezaken. De ervaring te dien aanzien
is gunstig. Eenheid in opsporings- en vervolgingsbeleid is hier verzekerd zonder verstoring van de hiërarchische verhoudingen in het
openbaar ministerie.
Nu in het gewijzigde ontwerp het hoger beroep op de normale
wijze bij de vijf hoven blijft, moet de cassatie behouden blijven.
Dienovereenkomstig is het ontwerp gewijzigd. Nu hiermede aan
de bezwaren, in het Voorlopig Verslag tegen afschaffing van cassatie gemaakt, tegemoet is gekomen, mogen de ondergetekenden
zich veroorloven aan die bezwaren geen verdere bespreking te
wijden. Wel aanvaarden de ondergetekenden gaarne de in het
Voorlopig Verslag gedane suggestie, dat zal worden voorgeschreven,
dat het beroep in cassatie vervalt, indien de verdachte niet binnen
zekere termijn door een advocaat een schriftuur heeft doen indienen. Een ander belangrijk middel tot beperking van het aantal
zaken, waarin beroep in cassatie wordt ingesteld, kan gevonden
worden in de regeling, dat vernietiging wegens verzuim van
vormen wordt uitgesloten, indien door het verzuim redelijkerHandelingen der Staten-Generaal
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wijze noch het openbaar ministerie in de vervolging noch de
verdachte in de verdediging kan zijn geschaad. Een bepaling in
deze zin is in het ontwerp van wet opgenomen. Een soortgelijke
regeling wordt voorgesteld met betrekking tot het hoger beroep
van de uitspraken van de economische kamers van de rechtbanken (artikelen 55 en 57 van het gewijzigde ontwerp).
De ondergetekenden mogen de verwachting uitspreken, dat met
de aanpassing van de economische rechtspraak aan de normale
gang van hoger beroep en cassatie de grootste bezwaren tegen het
ontwerp weggenomen zijn. Zij hopen voorts, dat de hierboven uitgesproken noodzakelijkheid van een coördinatie van het opsporingsen vervolgingsbeleid instemming zal vinden.
Hierboven is gebleken, dat het stelsel van algemene strafmaxima,
waarbij intussen een zeker onderscheid is gemaakt tussen misdrijven en overtredingen, de ondergetekenden het meest verkieslijk voorkomt. Met name lijkt overigens dit stelsel ook aanvaardbaar
om de in het Voorlopig Verslag gegeven typering van het gekozen
systeem van straffen en maatregelen, dat namelijk een grote variatie van straffen en maatregelen ter beschikking komt te staan,
waaruit de rechter telkens die kan kiezen, welke hij in het concrete
geval het geschiktst acht voor een juiste repressie en voor een doelmatige preventie. Nu in dit opzicht het ontwerp instemming heeft
kunnen vinden bij de Commissie, nemen de ondergetekenden
aan, dat ook eenstemmigheid bereikt zal worden over de afzonderlijke straffen en maatregelen. De opmerkingen daaromtrent in het
Voorlopig Verslag gemaakt, worden hieronder beantwoord en
daarbij zal blijken, dat die opmerkingen de ondergetekenden tot
verschillende wijzigingen van het ontwerp geleid hebben, met name
wat betreft het hier in het Voorlopig Verslag besproken bedrag van
de op te leggen geldboete.
Aan het instituut van de voorlopige maatregelen blijkt in de
practijk steeds meer behoefte te bestaan. Het was de ondergetekenden aangenaam te vernemen, dat de Commissie zich in het algemeen met de desbetreffende voorstellen kan verenigen. De vragen, gesteld naar aanleiding van het voorstel tot het strafbaar
stellen van rechtspersonen, worden hieronder bij artikel 15 beantwoord.
Aan de bezwaren tegen de concentratie van deviezenzaken bij
twee rechtbanken wordt, zoals hieronder nader zal blijken, tegemoet gekomen.
De ondergetekenden zijn de Commissie dankbaar voor haar waardering voor dat onderdeel van het ontwerp, dat beoogt een eind
te maken aan de mogelijkheid van dubbele en zelfs drie- en viervoudige berechting, welke thans ter zake van economische delicten
soms bestaat. Terecht heeft de Commissie de bepaling van artikel
6, welke strekt om te voorkomen dat naast een door de rechter
opgelegde straf of maatregel nog administratieve voorzieningen
worden getroffen, welke de strekking van een straf of tuchtmaatregel hebben, als een belangrijke waarborg voor de rechtszekerheid
beschouwd. Het bezwaar, dat de naleving van deze bepaling niet
altijd te controleren zal zijn en dat de grenzen tussen voorzieningen,
welke wèl en andere welke niet de strekking hebben van een
straf of tuchtmaatregel, niet scherp te trekken zijn, behoeft geen
afbreuk te doen aan de waarde van de principiële uitspraak.
Ook de ondergetekenden achten het in artikel 6 neergelegde
beginsel als principiële uitspraak van groot belang. Een waarborg
voor de handhaving van het beginsel zien zij in het voorschrift,
dat, indien in concreto een afwijkende regeling gewenst mocht
zijn, deze slechts bij de wet tot stand kan komen. In het Voorlopig Verslag is de aandacht van de Regering gevraagd voor de
mogelijkheid, dat de nakoming van disciplinaire maatregelen,
voorkomende in door het College van Rijksbemiddelaars goedgekeurde of vastgestelde regelingen, door de bepaling van artikel 6 in gevaar zou worden gebracht. Zoals door de Commissie
is opgemerkt, betreft het hier disciplinaire maatregelen, welke
zich op gezonde wijze binnen de bedrijven hebben ontwikkeld.
De ondergetekenden achten het dan ook gewenst uit te sluiten,
dat deze maatregelen in gevaar worden gebracht. In verband
hiermede houdt het nieuwe ontwerp een aanvulling in van het
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, in die zin, dat
artikel 6 van de wet op de economische delicten niet van toepassing is op voorzieningen terzake van overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens de artikelen 4—8, 17, 18 en 20
van genoemd Besluit.
Een afwijking van artikel 6 is ook gewenst met betrekking
tot de ingevolge de Landbouwuitvoerwet 1929 en de Landbouwuitvoerwet 1938 bestaande tuchtrechtspraken. Het stelsel dezer
wetten toch is, dat bij algemene maatregel van bestuur een
instelling, die aan nader te stellen voorwaarden voldoet, belast
kan worden met de keuring van een der in de wet genoemde
producten en bevoegd verklaard tot het uitreiken van merken
en dergelijke ten bewijze van goedkeuring. Daarbij kan tevens
worden bepaald, dat zij die merken en dergelijke slechts mogen
uitreiken aan of ten behoeve van bij haar aangeslotenen. In de
algemene maatregel van bestuur worden voorts regelen gesteld
ten aanzien van het tuchtrecht der instellingen en van het beroep
op de beslissingen der besturen. Deze beslaande tuchtrechtspraken
moeten naar hun aard gerekend worden te vallen onder artikel 6.
Omdat opheffing voorshands niet gewenst voorkomt, lijkt ook te
hunnen aanzien een uitzondering nodig.
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De ondergetekenden sluiten zich gaarne aan bij de beschouwingen
van de Commissie over de sanctie op het niet naleven van het beginsel van artikel 6.
De belangrijkste waarborg voor de toepassing van dat beginsel
blijft inderdaad het toezicht op de daden van de overheidsorganen.
Dat de Staten-Generaal hieraan hun volle aandacht willen geven
zal de ondergetekenden schragen in hun wil de naleving zo loyaal
mogelijk te doen zijn.
Wat de bezwaren tegen de voorgestelde wijzigingen in het Wetboek van Strafvordering betreft, deze hebben de ondergetekenden
aanleiding gegeven het voorstel tot wijziging van artikel 58 en tot
uitbreiding van de competentie van de politierechter te laten vervallen.
De Commissie heeft de aandacht gevestigd op enige maatregelen
welke kunnen dienen om economische delicten te voorkomen doch
welke niet in het ontwerp waren opgenomen.
De eerste maatregel betreft het z.g. tippelverbod, dat de bestrijding van de zwarte straathandel moet bevorderen. De ondergetekenden zijn met de Commissie van mening, dat een speciale
voorziening bij de wet hiervoor niet noodzakelijk is. Het onderwerp kan voldoende bij gemeentelijke verordening worden geregeld. Overigens neemt de zwarte straathandel voortdurend in
betekenis af en voor de nabije toekomst valt een algemene invoering van het tippelverbod niet te verwachten.
De tweede maatregel betreft het verkoopsgebod. Artikel 6,
tweede lid, van de Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939 voorziet
reeds in het geval, dat de verkoop van goederen uit de voorraad
ener onderneming geweigerd wordt. De Burgemeester kan alsdan
die voorraad in bezit doen nemen, indien hij de weigering ongegrond of in strijd met het doel van de wet acht. Aan toepassing
dezer bepaling bleek in de practijk weinig behoefte te bestaan.
Overigens delen de ondergetekenden in het. algemeen de bezwaren tegen invoering van evenbedoeld gebod, die in het Voorlopig
Verslag zijn aangevoerd.
Zij onderschrijven de aanvankelijke mening van de Commissie,
dat invoering van een verkoopsgebod geen aanbeveling verdient.
Inderdaad ligt daarvoor ook een argument in artikel 3 van het
Prijsvormingsbesluit 1941, dat in het Voorlopig Verslag is besproken.
Artikel 1
(Art. 1 van het gew. ontw.)
Het verheugt de ondergetekenden, dat de Commissie zich heeft
kunnen verenigen met de opsomming van wetten en besluiten in
dit artikel. Hierboven is reeds besproken in hoeverre en om welke
redenen thans nog een aantal aanvullingen op deze opsomming
worden voorgesteld. In de nota van wijzigingen zijn de hierboven
nieuw voorgestelde economische delicten alsnog onder de groep
gerangschikt en wel op zodanige wijze, dat de rangschikking
blijft aansluiten bij die van artikel 2.
Wat de maatregelen ter uitvoering van de wet van 31 December
1915. Staatsblad no. 533, betreft, hierbij zijn er inderdaad enige,
welke handelingen betreffen, die in concreto niet steeds verband
houden met het plegen van economische delicten. De strekking in
het algemeen van die maatregelen is echter wel gericht op het
voorkomen van economische delicten. Daarom verdient het de
voorkeur, dat overtredingen van de genoemde maatregelen steeds
worden vervolgd en berecht door dezelfde rechterlijke organen als
zijn aangewezen voor de vervolging en berechting van de economische delicten.
De ondergetekenden zijn derhalve van oordeel dat de bepaling
van dit artikel onder 3° niet moet worden gewijzigd.
Met de opmerking van de Commissie aan het slot der beschouwing over artikel 1 kunnen de ondergetekenden zich verenigen.
Artikel 2
(Art. 2 van het gew. ontw.)
Ook na de uitbreiding van de opsomming van de economische
delicten in artikel 1 sluit de onderscheiding tussen misdrijven en
overtredingen, in de leden 1 tot en met 4 van artikel 2 gemaakt,
aan bij de bestaande toestand.
Naar de onderscheiding in het vijfde lid zullen nader bij de wet
als economische delicten aan te wijzen feiten misdrijven zijn, wanneer hun omschrijving opzet insluit, terwijl speciale wetten feiten
met een ander schuldvereiste desnodig onder de categorie misdrijven kunnen rangschikken. Wanneer de bijzondere wet zwijgt,
geldt de algemene regel dat economische delicten, voorzover hun
omschrijving opzet insluit, misdrijven zijn en wanneer hun omschrijving niet opzet insluit overtredingen zijn. Van deze eenvoudige regeling behoeven geen moeilijkheden geducht te worden.
De bestaande wetgeving kent ook overtredingen, welke schuld bij
de dader veronderstellen. Bij het redigeren van nieuwe wetten,
welker niet-nakoming men tot economisch delict wil stempelen,
zal telkens overwogen moeten worden of van de hier gegeven algemene regel al dan niet moet worden afgeweken.

Artikel 3
(Vervallen in het gew. ontw.)
De bezwaren van de Commissie tegen de hier voorgestelde afwijkingen van de hoofdbeginselen van ons strafrecht achten ook de
ondergetekenden zo belangrijk, dat zij het artikel hebben geschrapt.
Indien het nodig is in een bepaald geval poging tot of medeplichtigheid aan een overtreding strafbaar te stellen, moet de afzonderlijke wet, op de overtreding van welker voorschriften straf wordt
gesteld, dienomtrent een bepaling geven.
Artikel 4
(Art. 3 van het gew. ontw.)
Dit artikel, dat geheel de instemming van de Commissie heeft,
is gehandhaafd.
Artikel 6
(Art. 5 van het gew. ontw.)
Bij de algemene beschouwingen is uiteengezet op welke wijze
de naleving van dit voorschrift kan worden verzekerd.
Artikel 7
(Art. 6 van het gew. ontw.)
Wat betreft het stelsel van algemene maxima moge worden verwezen naar de algemene beschouwingen.
Het maximum van zes jaren gevangenisstraf is overeenkomstig
het oordeel van de Commissie gehandhaafd.
Geheel in overeenstemming met de beschouwingen van de Commissie over de betekenis van de geldboete in het stelsel van dit
ontwerp en over de relatie tussen het bedrag van de maximum
boete en dat van de waarde der goederen, waarop het economisch
delict betrekking heeft, is het voorstel van de Commissie omtrent
het algemeen maximum bij misdrijven van f 100 000 en het bijzonder maximum van ten hoogste het viervoud van de waarde der
goederen, voor het geval deze waarde meer dan f 25 000 bedraagt,
bij de nota van wijzigingen cvergenomen.
Het is hierbij inderdaad van belang, dat het ontwerp naast geldboete ook ontneming van het geschatte voordeel kent en wel —
uiteraard — tot een onbeperkt bedrag.
Bij het aanbrengen van de genoemde wijziging van dit ontwerp
met betrekking tot het maximum van de geldboete in geval van
misdrijf is gehandeld in dezelfde geest als bij de in het Voorlopig
Verslag genoemde Wet van 27 Juni 1947 (Staatsblad no. H 206).
De verschillende mogelijkheden omtrent voorwaardelijke en onvoorwaardelijke oplegging van vrijheidsstraffen en geldboete, welke
de Commissie heeft uiteengezet, zijn een vooruitgang, vergeleken
bij de bestaande wetgeving.
Wat aangaat de hulp en steun bij de naleving van de voorwaarden
bij een voorwaardelijke veroordeling gesteld, tot dusverre bleek
slechts zelden behoefte te bestaan aan de inschakeling van andere
dan de normale reclasseringsinstellingen. In de gevallen, waarin
daartoe aanleiding bestond, is de hulp ingeroepen van een Gewestelijk Arbeidsbureau, speciaal waar het ging om een zwarte handelaar weer aan het arbeidsproces te laten deelnemen. Voor de
inschakeling van bijzondere organen is, zoals de Commissie terecht
heeft opgemerkt, een bijzondere wettelijke voorziening niet nodig.
Voor het toezicht op de naleving van de gestelde voorwaarden
kan het openbaar ministerie inderdaad gebruik maken van de
diensten van bijzondere diensten en instellingen. De Commissie is
terecht van oordeel, dat ook hiervoor bijzondere bepalingen niet
nodig zijn.
Artikel 8
(Art. 7 van het gew. ontw.)
Om de in het Verslag aangegeven omstandigheden moet de bijkomende straf van stillegging van de onderneming van de veroordeelde, waarin het economische delict is begaan, inderdaad onmisbaar geacht worden, alhoewel zij niet zo heel dikwijls zal
worden toegepast.
Voorts kan er op worden gewezen, dat de economische voorschriften dikwijls meer tot de ondernemingen zijn gericht, dan
tot hen, die de ondernemingen besturen. Wanneer economische delicten door ondernemingen gepleegd worden, geschiedt dit dikwijls
met het oogmerk het debiet van de onderneming uit te breiden.
De concurrenten worden dan gedupeerd en het kan zijn, dat het
debiet van deze concurrenten alleen hersteld kan worden door
stillegging van de onderneming van de veroordeelde. Tot dusverre
kon de administratie op indirecte wijze dit resultaat bereiken. Nu
artikel 6 in dit opzicht de administratie de pas afsnijdt, moet de
stillegging van de onderneming als bijkomende straf ter'beslissing
van de rechter komen.
Op de zwaarte van de bijkomende straf van stillegging heeft de
Commissie terecht gewezen. De stillegging moet dan ook beschouwd
worden als een ultimum remedium. Waar mogelijk zal het gewenst

603 5
Regelen voor de opsporing, de vervolgi
zijn, dat met een minder verstrekkende straf of maatregel wordt
volstaan. Het ontwerp geeft daarvoor verschillende mogelijkheden:
de ontzetting van bepaalde rechten, de ontzegging van bepaalde
voordelen en de onderbewindstelling van de onderneming van de
veroordeelde. Behalve deze middelen wordt thans ook nog voorgesteld, dat de rechter naast een voorwaardelijke hoofdstraf tevens
voorwaardelijk kan opleggen de bijkomende straffen, genoemd
onder a, c en f van dit artikel. Daarvoor is bij de nota van wijzigingen een vierde lid aan dit artikel toegevoegd. Het is in de praktijk bij de tuchtrechtspraak voor de voedselvoorziening gebleken
welk een belangrijke preventieve werking dergelijke voorwaardelijke straffen kunnen hebben. Intussen kan het voorkomen, dat
het economisch of sociaal niet verantwoord is een bepaald bedrijf
te sluiten en dat het anderzijds niet kan worden geduld, dat de
ondernemer dat bedrijf blijft leiden. De Commissie noemt in het
Voorlopig Verslag twee oplossingen voor deze situatie: gedwongen
overdracht en ondertoezichtstelling of onderbewindstelling.
Gedwongen overdracht op bevel van de rechter zou inderdaad
wenselijk kunnen zijn. Daartegen rijzen echter de bezwaren, welke
in het Voorlopig Verslag in het licht zijn gesteld, waaruit blijkt,
dat het voor de overheid te ver zou gaan de verantwoordelijkheid
voor deze maatregel op zich te nemen.
De ondergetekenden onderschrijven gaarne de beschouwingen
der Commissie over de bijkomende straf van ontzetting van de
rechten, genoemd in artikel 28 van het Wetboek van Strafrecht.
Wat de duur van de stillegging betreft, de termijn van zes jaar
komt ook de ondergetekenden te lang voor.
Deze termijn is bij nota van wijzigingen op twee jaar gesteld.
Weliswaar is ook dit een lange tijd, doch daarbij valt te bedenken,
dat bepaalde ondernemingen haar bedrijf slechts gedurende een
korte periode in een jaar uitoefenen en een sluiting voor één jaar
haar soms niet of nauwelijks zal treffen. Een tijd van zes maanden
zou in dergelijke gevallen geheel ontoereikend zijn. Doch ook al
gaat het niet om seizoenbedrijven, dan nog is een sluiting voor ten
hoogste zes maanden onvoldoende voor die gevallen, waarin bij
voortduring en op grote schaal de maatregelen zijn overtreden. Ook
voor de onder f genoemde bijkomende straf is de tijdsduur van
zes jaren op twee jaren teruggebracht.
Indien wordt vastgesteld, dat een onderneming werkt zonder
een voor de uitoefening van het bedrijf noodzakelijke vergunning,
behoort zij inderdaad te worden gesloten, totdat zulk een vergunning eventueel mocht worden verleend. Indien de wet de
overheid daartoe bevoegdheid verleent, kan aan de sluiting kracht
worden bijgezet door de sterke arm. Overigens lijkt de bijkomende straf van stillegging van de onderneming niet uitgesloten.
Stillegging van de onderneming van de veroordeelde houdt niet in,
dat de veroordeelde ook eigenaar van het bedrijf van de onderneming moet zijn. Artikel 1 van het Besluit berechting economische
delicten, Staatsblad E 135, kent de bijkomende straf van sluiting
der zaak en stillegging der bedrijfsmiddelen van de veroordeelde.
Ons hoogste rechtscollege heeft beslist, dat het niet nodig is, dat
de zaak het eigendom van de veroordeelde is. doch dat voldoende
is, dat de veroordeelde in de zaak het bedrijf uitoefende, waarin hij
zich aan het ten laste gelegde feit heeft schuldig gemaakt (H.R.
20 Mei 1947, Nederlandse Jurisprudentie 1947, no. 365). De onderhavige redactie bedoelt hetzelfde als de genoemde bepaling van
artikel 1 van het Besluit berechting economische delicten. Een andere
opvatting, waarbij de onderneming alleen dan zou kunnen worden
stilgelegd, indien zij de overtreder in eigendom zou toebehoren, zou
de toepassing van de straf van stillegging illusoir kunnen maken,
b.v. door eigendomsoverdracht (wellicht in schijn) terstond na het
constateren van het strafbare feit. Intussen speelt hetgeen hier is
gezegd niet in de verhouding tussen bestuurders van rechtspersonen
en de rechtspersoon, aangezien van de bestuurders niet kan
worden gezegd, dat zij een onderneming exploiteren.
De verbeurdverklaring is speciaal bij de bestrijding van economische delicten een noodzakelijk strafmiddel. De daders zijn dikwijls
in het bezit van goederen, welke zij niet mogen hebben en welke
uit hun handen niet de gewenste bestemming zullen krijgen. Het
middel zou zijn kracht missen, indien het slechts zou kunnen
worden toegepast, voorzover de veroordeelde eigenaar van de betreffende goederen is. Intussen moet de in het Voorloopig Verslag
genoemde wenselijkheid van bescherming van de rechten van derden
te goeder trouw onderschreven worden. Verder wordt ook op andere
wijze een beperking in de aanvankelijk voorgestelde mogelijkheid
van verbeurdverklaring aangebracht. De praktijk wijst uit. dat met
verbeurdverklaring van roerende lichamelijke en onlichamelijke
zaken of hun tegenwaarde volstaan kan worden, dat met andere
woorden onroerende goederen niet vatbaar behoeven te worden
verklaard voor verbeurdverklaring. Diensvolgens is het ontwerp
zodanig gewijzigd, dat alleen verbeurdverklaring van roerende
lichamelijke en onlichamelijke zaken en van hun tegenwaarde
mogelijk is.. (Wijziging van de artikelen 8. 14. 19. 35 en 51). Voorgesteld wordt voorts, dat verbeurdverklaring van zaken, welke de
veroordeelde niet toebehoren, niet wordt uitgesproken, voor zover de
rechten van derden te goeder trouw aangetast zouden worden. Bij clc
nota van wijzigingen is daarom een tweede lid aan artikel 8
toegevoegd. Hierbij is het in het Voorlopig Verslag aangehaalde
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voorbeeld van artikel 9a van de wet van 27 Juni 1947 (Staatsblad
no. H 206) gevolgd, in zoverre de eigenaardigheden van de economische delicten zulks toelaten.
Erkend moet worden, dat het totaal ontbreken van enig verband
in de onder e genoemde bijkomende straf van verbeurdverklaring
tussen de verbeurd te verklaren zaak en het ten laste gelegde feit
te ver voert. De bepaling is nader geredigeerd in die zin, dat verbeurdverklaring mogelijk zal zijn van zaken van gelijke aard als
die, welke krachtens het sub d gestelde voor verbeurdverklaring in
! aanmerking komen.
De woorden „onderneming van de veroordeelde" zijn hier bedoeld
: in dezelfde zin als hierboven is uiteengezet ten aanzien van de stil! legging van de onderneming van de veroordeelde.
Overeenkomstig het voorstel van de Commissie is voorzien in de
!1 mogelijkheid van verbeurdverklaring met gehele of gedeeltelijke
terugbetaling van de opbrengst. Bij de nota van wijzigingen is
daarom aan artikel 8 een derde lid toegevoegd.
Het toezicht op de verkoop van verbeurdverklaarde goederen moet
thans bevredigend heten. De verkoop van verbeurdverklaarde
goederen wordt beheerst door de navolgende wettelijke regelingen
Krachtens artikel 1 van het Besluit verbeurdverklaarde en in
beslag genomen voorwerpen (Verordeningenblad 16 December 1942,
no. 142) wordt:
a. de bestemming van de producten en artikelen in de zin van
artikel 1, leden 2 en 3, van het Organisatiebesluit Voedselvoorziening
; bepaald door de Provinciale Voedselcommissarissen,
b. de bestemming van alle andere goederen, voor zover niet
zijnde geld en deviezen, diamanten en voorwerpen van edel metaal, wapenen, motorvoertuigen en drukwerken, bepaald door de
als zodanig door de Minister van Economische Zaken aangewezen
Algemeen Gemachtigde voor de in beslag genomen goederen.
In de artikelen 2—5 van voornoemd Besluit zijn nadere regelen
omtrent de verkoop gegeven. De bestemming van de goederen, niet
vallende onder a of b, wordt bepaald door de Inspecteurs der
registratie en domeinen genoemd in artikel 2 van het Koninklijk
besluit van 30 September 1862 (Staatsblad no. 176), behoudens de in
artikel 45 van het Deviezenbesluit 1945 voorziene mogelijkheid van
vordering van bepaalde waarden door de Nederlandse Bank, waarbij
de verkoop dier waarden door de Nederlandse Bank geschiedt. In
de praktijk worden in het algemeen de voornoemde regelingen
nageleefd. Het is nog wel voorgekomen, dat sommige goederen, die
als overtuigingsstukken ter griffie zijn gedeponeerd, na verbeurdverklaring niet aan de Algemeen Gemachtigde voor de in beslag
genomen goederen worden overgedragen, doch werden behandeld
op de wijze als voorzien in het Besluit van 30 September 1862, hetgeen tot onnodig lange opslag leidde. De betrokken functionarissen
werden op deze onjuiste handelwijze geattendeerd.
Hierboven is er reeds op gewezen, dat de verbeurdverklaring zich
niet tot onroerende goederen uitstrekt. In verband daarmede is ook
de bijzondere bepaling omtrent de inbeslagneming in artikel 19,
lid 3, onder a. geschrapt.
De eerste ondergetekende zal, indien de wenselijkheid daaraan
zal blijken, de aandacht van het openbaar ministerie vestigen op
de door de Commissie aangegeven wijze van de openbaarmaking
van de rechterlijke uitspraak.
Artikel 9
(Art. 8 van het gew. ontw.)
De ondergetekenden zijn de Commissie dankbaar voor haar beschouwingen over de mogelijkheid van onderbewindstelling en
ondertoezichtstelling. Zij menen, dat met de mogelijkheid van onderbewindstelling kan worden volstaan en dat de mogelijkheid van
ondertoezichtstelling kan vervallen. Bij de nota van wijzigingen zijn
de artikelen 9 en 19 dienovereenkomstig gewijzigd. Wat aangaat de
mogelijkheid van onderbewindstelling zouden de ondergetekenden
het in het algemeen aan de rechter willen overlaten de inhoud van
het begrip nader te preciseren, met dien verstande evenwel, dat voorzover de rechter niet anders bepaalt, een bewindvoerder dezelfde
rechten en verplichtingen heeft, als de bewindvoerder, bedoeld in
artikel 519 B.W. en dat geen andere persoon zonder zijn machtiging
enige daad van beheer in de onderneming kan verrichten. Bij de
nota van wijzigingen is daarvoor een nieuw artikel in het ontwerp
ingevoegd (artikel 11 van het gewijzigde ontwerp).
Met het vorenstaande is de figuur van het bewind voldoende
omlijnd. Van de onderbewindstelling is publicatie in de Nederlandse
Staatcourant en inschrijving in het handelsregister thans voorgeschreven in het tweede lid van het genoemde nieuwe artikel.
De inkomsten uit de onder bewind gestelde onderneming zullen
ingevolge het toepasselijke artikel 522 B.W. aan dezelfde personen
blijven ten goede komen als vóór de oplegging van de maatregel.
Tot de voorschriften, welke strekken tot opvoering van de productiviteit, in het Voorlopig Verslag genoemd op bladzijde 15, 3e alinea,
moeten in het bijzonder gerekend worden de voorschriften, betreffende de productie van de z.g. utility-goederen.
Ten aanzien van de maximum-duur van de onderbewindstelling
zijn de termijnen, in het Voorlopig Verslag' genoemd, overgenomen,
n.1. van drie jaar in geval van misdrijf en van twee jaar in geval
van overtreding. Ariikel 9 is in die zin gewijzigd.

603 5
Regelen voor de opsporing, de vervolging en de berechting van economische delicten
De „sfeer" van de rechtspersoon, waarvan in het 2e lid van artikel 15 sprake is, duidt aan dat het feit begaan is door personen,
die in zodanige verhouding tot de rechtspersoon staan, dat de elementen van het strafbaar feit moeten geacht worden te liggen
binnen de kring van de rechtspersoon, zodat het feit uit strafrechtelijk oogpunt aan de rechtspersoon moet worden toegerekend.
Met de beschouwingen, welke verder omtrent de strafbaarstelling
van rechtspersonen in het Verslag zijn gegeven, kan worden ingestemd. De vraag of niet een nadere regeling betreffende het forum,
waarvoor een rechtspersoon gedaagd kan worden, nodig is, wordt bevestigend beantwoord. Hierop wordt teruggekomen bij de bespreking van artikel 44. Eveneens wordt bevestigend beantwoord de
vraag of de bepaling van artikel 538, 2' Sv. toepasselijk moet worden verklaard op economische strafzaken. Te dien einde is artikel
15 met een nieuw lid aangevuld. Wat betreft de vraag of in een
strafzaak tegen een rechtspersoon de bestuurders daarvan als
getuigen kunnen worden gehoord, kan worden opgemerkt, dat
zulks niet door enige wettelijke bepaling wordt verhinderd. In dat
geval zal artikel 219 Sv. van toepassing zijn.
Inderdaad is in het eerste lid, waar gesproken wordt van „het
verboden handelen of het nalaten" abusievelijk het woord „verboden" eenmaal weggelaten. Het ontwerp is op dit punt gewijzigd.
Onderschreven wordt, dat de bestaande redactie van het derde
lid aanleiding kan geven tot moeilijkheden.
Het verdient de voorkeur een aanwijzing van een vertegenwoordiger van een rechtspersoon door het openbaar ministerie achterwege te laten. De rechtspersoon kan dan zelf beslissen door welke
bestuurder zij zich wil laten vertegenwoordigen. De rechter zal
dan de bevoegdheid moeten hebben om de persoonlijke verschijning
van elk der bestuurders te gelasten. Het ontwerp is in deze zin
gewijzigd.
Artikel 16

Ook aan de oplegging van de verplichting tot storting van een
waarborgsom, waarin de Commissie een bijzondere nuttige maatregel heeft gezien, zijn bij de nota van wijzigingen onder artikel 9
maxima gesteld en wel dezelfde maxima, welke voor de geldboete
gesteld zijn.
De ondergeteekenden onderschrijven de beschouwingen van de
Commissie over de maatregel van het opleggen van de verplichting
tot voldoening van een geldbedrag ter ontneming van het geschatte
voordeel. Het ontwerp is op dit onderdeel gewijzigd in de door de
Commissie voorgedragen zin, dat tussen het te ontnemen voordeel
en het begane strafbare feit steeds een aanwijsbaar verband zal
bestaan. Terecht neemt de Commissie aan, dat ten aanzien van de
schatting van het behaalde voordeel geen stricte bewijsregels zullen
behoeven te worden toegepast.
Sancties op het niet nakomen van de verplichting tot verrichting
van hetgeen wederrechtelijk is nagelaten, tenietdoening van hetgeen
wederrechtelijk is verricht en verrichting van prestaties tot het
goedmaken van de gevolgen van een en ander, behoeven in het
ontwerp niet afzonderlijk te worden gesteld. Immers de rechter
kan in zijn uitspraak bepalen, dat een waarborgsom geheel of gedeeltelijk aan de Staat vervalt, indien aan één van bovengenoemde
verplichtingen niet wordt voldaan.
Artikel 11
(Art. 10 van het gew. ontw.)
Hetgeen naar aanleiding van dit artikel in het Voorlopig Verslag
is opgemerkt, is in deze memorie bij artikel 9 beantwoord. Aan
het eerste lid van dit artikel is een tweede volzin toegevoegd,
welke beoogt een eventueel dubium te voorkomen over de vraag
welke maatregelen kunnen worden bevolen om de bijkomende
straf van stillegging van de onderneming van de veroordeelde,
als bedoeld in artikel 8, onder c, te effectueren. Daarom is alsnog
bepaald, dat bij oplegging van die bijkomende straf de rechter
kan bevelen, dat de veroordeelde hem van overheidswege ten
behoeve van zijn onderneming verstrekte bescheiden, zoals b.v.
aankoopvergunningen of bewijzen van erkenning, moet inleveren;
dat hij zijn voorraad onder toezicht zal verkopen en zijn medewerking zal verlenen bij inventarisatie van zijn voorraden. Uiteraard bestaat aan laatstgenoemde bevelen vooral behoefte, indien
er ernstig gevaar dreigt, dat de veroordeelde in strijd met de
hem opgelegde straf zal trachten zijn bedrijf voort te zetten, b.v.
door gebruik van een z.g. stroman.

(Art. 16 van het gew. ontw.)
Inderdaad moet bekendmaking van de uitgesproken verbeurdverklaring worden voorgeschreven, indien aannemelijk is, dat een
onbekende zich heeft schuldig gemaakt aan een economisch delict.
Bij nota van wijzigingen is in artikel 16 de publicatie voorgeschreven.
Artikel 17
(Vervallen in het gew. ontw.)
Aangaande de concentratie van het hoger beroep bij één gerechtshof moge worden verwezen naar hetgeen is opgemerkt onder de
algemene beschouwingen van deze memorie. Daaruit vloeit voort,
dat dit artikel is geschrapt.

Artikel 13
(Art. 13 van het gew. ontw.)
Nu de bepaling van artikel 8, onder e, anders is geredigeerd, en
het verband tussen de verbeurd te verklaren goederen en het gepleegde strafbare feit is vastgelegd, lijkt de mogelijkheid van verbeurdverklaring van de hierboven bedoelde goederen, ook na de
dood van de veroordeelde, aanvaardbaar.

Artikel 18
(Art. 17 van het gew. ontw.)
Tot dusverre is de aanwijzing van bijzondere opsporingsambtenaren geregeld in een groot aantal wetten, besluiten en beschikkingen. Daardoor is weliswaar voorzien in de behoefte, die de
praktijk stelde, doch anderzijds zijn er zovele organen aangewezen,
dat een overzicht moeilijk te verkrijgen valt. Het is daarom wenselijk een geheel nieuwe regeling voor de aanwijzing van de
opsporingsambtenaren te geven.
Een regeling van algemene aard wordt voorgesteld in de gewijzigde tekst van het artikel. Daarbij is aan de Minister van
Justitie, in overleg met de andere Ministers, wie het aangaat, de
bevoegdheid verleend om bijzondere opsporingsambtenaren aan
te wijzen.
Daarnaast is het wenselijk een recapitulatie te geven van de
bestaande opsporingsambtenaren, omdat dezen hun taak moeten
blijven vervullen. Enerzijds moet die recapitulatie van de bestaande toestand uitgaan, anderzijds moet die voldoen aan de
eisen, welke de toekomst stelt. Een recapitulatie overeenkomstig
deze uitgangspunten is opgenomen in artikel 59 van het gewijzigde ontwerp.

Artikel 15
(Art. 15 van het gew. ontw.)
De Commissie heeft terecht de voorgestelde strafbaarstelling van
rechtspersonen bezien vanuit het oogpunt van billijkheid en practische toepassing. De vragen, die over de strafbaarstelling in het
Voorlopig Verslag zijn gesteld, worden hieronder beantwoord.
In het fiscale strafrecht wordt de strafbaarstelling van rechtspersonen reeds van oudsher, in het bijzonder op het gebied der
invoerrechten en accijnzen, veelvuldig toegepast. Van de mogelijkheid, die artikel 4 van het Besluit E 135 opent om rechtspersonen te straffen wordt dikwijls gebruik gemaakt. Voorts
wordt strafrechtelijke vervolging van refchtspersonen thans op
ruime schaal toegepast krachtens artikel 3 van het Besluit tuchtrechtspraak voor de voedselvoorziening. In vele gevallen zou strafbaarstelling van de bestuurders van een rechtspersoon niet toereikend zijn, omdat men daarmede niet zou kunnen komen tot de
bijkomende straffen en maatregelen, als bedoeld in artikel 8, onder
a en f, en artikel 9 onder a, c en d van dit ontwerp.
Erkend wordt, dat strafbaarstelling van de rechtspersoon niet
nodig is om de goederen, welke hij ten gevolge van het delict van
zijn bestuurder heeft verkregen, verbeurd te kunnen verklaren. Intussen bleek reeds in de vorige alinea, dat men aan de strafbaarstelling van rechtspersonen niet kan ontkomen door te volstaan met
een bijzondere regeling te geven betreffende de verplichting tot
het verrichten van bepaalde prestaties en die tot betaling van het
bedrag van het geschatte voordeel in die zin, dat de verplichting
bij veroordeling van de bestuurders ook aan de rechtspersoon kan
worden opgelegd. Er zouden zeer ingewikkelde constructies nodig
zijn om de strafbaarstelling van rechtspersonen te vermijden.
Toegegeven kan worden, dat het mogelijk is. dat een aan een
rechtspersoon opgelegde straf personen treft, die aan het feit volkomen onschuldig zijn. Aandeelhouders kunnen evenwel ten allen
tijde door wanbeheer van bestuurders worden getroffen.

Artikel 19
(Art. 18 van het eew. ontw.)
Met de beschouwingen van de Commissie omtrent dit artikel kan
worden ingestemd.
Door de voorgestelde wijziging van artikel 8, onder e, staat vast,
dat de boekhouding van de verdachte niet moet worden gerekend
tot de daarbedoelde voorwerpen. Zij kan worden inbeslaggenomen
uit hoofde van het feit, dat zij tot de ontdekking van de waarheid
kan dienen (artikel 94 Sv.). Op inbeslagneming dezer voorwerpen
is artikel 19 lid 2 dus niet toepasselijk. De wijziging van lid 3 is
in deze memorie bij artikel 8 toegelicht.
Artikelen 20 en 26

!

(Artt. 19 en 25 van het gew. ontw.)
Tegen de ruime bevoegdheden omtrent de opsporing, neergelegd
in artikel 43 van het Devezenbesluit, bestaat inderdaad ernstig
bezwaar.
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Deze en andere bestaande bijzondere bevoegdheden worden daar- oordeel, dat een andere bedoeling niet uit de ontworpen bepaling
om thans beëindigd (wijziging van de artikelen 26, 67—69, 72 en 73). kan worden gelezen, omdat als voorwaarde is gesteld, dat een onSlechts de bepalingen van de artikelen 20—26 van de Warenwet, middellijk ingrijpen vereist is. Deze voorwaarde kan niet vervuld
zijn, indien de rechtbank een eenmaal gegeven bevel heeft opartikel 7 van de wet van 19 December 1930, Staatsblad No. 482,
geheven of gewijzigd. Worden evenwel in een later stadium van
en artikel 22 van de Landbouwuitvoerwet 1939 moeten gehandhaafd
het onderzoek nieuwe feiten geconstateerd, welke alsnog een voorworden.
Al wordt erkend, dat het practisch effect van de toepassing van lopige maatregel rechtvaardigen, dan behoort de officier van
het tweede lid van artikel 20 beperkt is, toch moge worden bedacht, justitie tot het geven van een nieuw bevel wel bevoegd te zijn.
dat verstrekking van bepaalde gegevens zo nodig kan worden
De ondergetekenden onderschrijven de bezwaren van de Comafgedwongen, wanneer de betrokkenen, als getuigen gehoord, zich
missie tegen het ontbreken van een tijdslimiet voor de beschikking
ten aanzien van die gegevens bij het opsporingsonderzoek ten
van het gerecht, waarbij een voorlopige maatregel wordt opgelegd.
onrechte op enig ambtsgeheim zouden beroepen.
Zij zijn met de Commissie van oordeel, dat een beperkte maximumHet door de Commissie gevraagde overzicht over de ruimere | duur voor het openbaar ministerie en eventueel ook voor de rechtercommissaris een prikkel kan zijn om het onderzoek zo snel mogelijk
bevoegdheden bedoeld in artikel 26, tweede lid, kan vervallen, nu
de bevoegdheden, die gehandhaafd zullen worden, uit de nota van te doen verlopen. De door de Commissie voorgestelde termijn van
zes maanden, welke eventueel eenmaal kan worden verlengd, komt
wijzigingen blijken.
in dezen passend voor. Hel derde lid is in deze zin gewijzigd.
Artikelen 21 tot en met 25
Artikel 32, 33 en 34
(Artt. 20—24 van het gew. ontw.)
(Artt. 33—35 van het gew. ontw.)
In de hier gegeven regelingen omtrent de opsporing, welke door
Het valt niet te voorzien welke middelen te baat zullen worden
de Commissie juist zijn geacht, is geen verandering gebracht.
genomen om de door de rechter opgelegde bijkomende straffen en
De kosten van ongelijk, waarvan in de artikelen 21 tot en met 25 maatregelen te ontduiken. De praktijk heeft geleerd, dat precisprake is, omvatten ook de schaden en interessen.
sering in deze er toe leidt, dat aan hen, die zich aan de door de
overheid genomen maatregelen niets gelegen laten liggen, een moArtikel 27
gelijkheid te meer wordt gegeven om hun gerechte straf te ontgaan.
Het inderdaad rekbare begrip „ontduiken", in de onderhavige ar(Art. 26 van het gew. ontw.)
tikelen opgenomen, zal daarom gehandhaafd moeten worden.
Het eerste argument, dat in de Memorie van Toelichting aanDe werking van dit rekbare begrip woidt beperkt, doordat alleen
gevoerd is om het opzettelijk niet voldoen aan een vordering,
het opzettelijk gepleegde feit strafbaar is gesteld. Aan een uitkrachtens enig voorschrift van deze wet gedaan door een opbreiding met cuipose handelingen wordt geen behoefte gevoeld.
sporingsambtenaar, tot een economisch delict te stempelen en
dat hierin bestaat, dat niet alle opsporingsambtenaren de bevoegdArtikelen 35 en 36
heid hebben een ambtsedig proces-verbaal ter zake van over(Artt.
36
en 37 van het gew. ontw.)
treding van artikel 184 van het Wetboek' van Strafrecht op te
De ondergetekenden onderschrijven de beschouwingen van de
maken, houdt inderdaad geen steek. Want dit bezwaar zou kunnen
Commissie omtrent de mogelijkheid om ook ter zake van misworden opgeheven door de opsporingsambtenaren bevoegd te verdrijven schikkingen te treffen.
klaren tot het opmaken van een proces-verbaal. Het tweede arguVan de getroffen schikkingen zal, volgens de thans vigerende
ment, dat hierop neerkomt dat gevangenisstraf van 3 maanden
regelingen betreffende het strafregister, geen aantekening worden
of geldboete van ten hoogste f 600, in artikel 184 van het Wetgehouden op het strafblad. Naar het aanvankelijk oordeel van de
boek van Strafrecht gesteld op het opzettelijk niet voldoen aan
ondergetekenden is het gewenst hieromtrent voorzieningen te trefeen wettelijke vordering, in geen enkele verhouding staat tot de
grote belangen waarom het hier gaat, is op zich zelf deugdelijk, fen. Dit punt is daarom onder de aandacht gebracht van een door
anderszijds inderdaad niet geheel toereikend om op zich zelf de de Minister van Justitie bij beschikking van 7 Juli 1948 ingestelde
zware straf, die op economische delicten in het algemeen gesteld is, commissie, welke advies zal uitbrengen omtrent de organisatie van
de justitiële documentatie en de dienaangaande te geven regelen.
te motiveren. Aan de andere kant is buiten twijfel dat het niet voldoen aan de vordering van een opsporingsambtenaar in economische
Het voorstel, vervat in het Voorlopig Verslag in de derde alinea
zaken zo zeer met de materie van economische delicten veronder de artikelen 35 en 36, is overgenomen. In verband hierbonden is, dat de strafwaardigheid naar dezelfde maatstaven
mede zijn de voorschriften van artikel 35, leden 2 en 3, in dier
beoordeeld moet worden en dat het feit als economisch delict bevoege gewijzigd, dat weliswaar het stellen van de voorwaarde
recht moet worden. Dat nu op het feit een hoge maximum straf
van uitlevering van aan verbeurdverklaring onderworpen zaken
komt te staan, vloeit enkel voort uit het stempelen van het feit
of van voldoening van de geschatte waarde of afstand van reeds
tot een economisch delict. In de practijk zal dit maximum geen
in beslaggenomen zaken, niet meer behoeft samen te gaan met
bezwaar opleveren, terwijl anderzijds het. aanleggen van een . het stellen van de voorwaarde van betaling van een bepaalde
bijzonder strafmaximum zou ingaan tegen de opzet van het ontgeldsom; de verder in dit lid genoemde voorwaarden zullen evenwerp om in de maximum straffen geen differentatie aan te
wel slechts in vereniging met één der voornoemde kunnen worbrengen.
den gesteld. Ten aanzien van alle voorwaarden wordt verder
bepaald, dat de officier van justitie de termijn bepaalt, waarArtikelen 29, 30 en 31
binnen aan de voorwaarden moei zijn voldaan en zo nodig tevens
(Artt. 28—32 van het gew. ontw.)
de plaats aanduidt, waar zulks moet geschieden. Voorts is het
voorschrift van artikel 35. lid 2, betreffende voldoening van een
De ondergetekenden verenigen zich mot het uitgangspunt van
de Commissie, dat het in beginsel mogelijk moet zijn, dat voor- geldbedrag ter ontneming van het geschatte voordcel. gewijzigd
lopige maatregelen worden gelast, zowel door de officier van in overeenkomstige zin als het bepaalde in artikel 9. sub c.
De resultaten, welke zijn opgedaan met de aan de Nederlandse
justitie als door de rechtbank en dat het juist is, dat de verdachte
Bank gegeven mogelijkheid tot het schikken in dcviezenzaken zijn
tegen het bevel van de officier van justitie kan opkomen bij de
rechtbank, die daaromtrent binnen enkele dagen moet beslissen. bevredigend. Wel heeft aanvankelijk enige vertraging in de afdoening van zaken door de Nederlandse Bank bestaan, doch ook
Zij erkennen, dat bij het ontwerpen van de wet het vereiste van
toen was het tempo in het algemeen niet langzamer dan dat der
snelheid van berechting te zwaar heeft gewogen op het punt, dat
geen rechtsmiddel tegen de beschikkingen van de rechtbank is parketten. Schikkingsbevoegdneid van de Nederlandse Bank zou
thans slechts node gemist kunnen worden, omdat de praktijk uittoegelaten.
Bij nota van wijzigingen is algemeen beroep tegen de beschik- wijst, dat het aantal deviezenovertredingen te groot is, dan dat de
schikking uitsluitend door de parketten gehanteerd kan worden.
kingen toegelaten. Daarbij is het denkbeeld van het Voorlopig
Wanneer de Nederlandse Bank in te weinig gevallen tot schikking
Verslag overgenomen, dat de beschikkingen van de rechtbank
bereid blijkt, kan het openbaar ministerie zijn schikkingsbevoegddadelijk uitvoerbaar zijn (artikelen 30 en 31 van het gewijzigde
heid desgewenst zelf uitoefenen. Het toezicht van het openbaar
ontwerp).
is hierdoor voldoende verzekerd. De ondergetekenden
Terecht is in het Voorlopig Verslag met betrekking tot artikel 29, ministerie
willen niet bij voorbaat de mogelijkheid afsnijden om ook andere
lid 1, onder b, en artikel 30, lid 1, onder e, opgemerkt, dat bevelen
organen dan de Nederlandse Bank bij de afdoening van schikkingen
en beschikkingen tot opslag en bewaring van goederen niet kun- ter
zake van economische delicten in te schakelen.
nen worden toegepast op aan bederf onderhevige goederen. Hier
Het woord „diensten" kan inderdaad vervallen.
zal zo nodig inbeslagneming moeten plaats vinden. De verkoop
van inbeslaggenomen goederen, die aan bederf onderhevig zijn.
Artikel 38
wordt geregeld door artikel 3 van het Besluit verbeurdverklaarde
(Art. 39 van het gew. ontw.)
en inbeslaggenomen voorwerpen. Een bijzondere regeling is daarnaast niet nodig.
! Htt was de bedoeling van het ontwerp de economische strafTerecht heeft de Commissie opgemerkt, dat het niet de bedoeling kamers bij uitsluiting bevoegd te maken tot de kennisneming van
van artikel 29 is, dat de officier van justitie, ook na de beschikking zaken betreffende economische delicten en voorts de mogelijkheid
van de rechtbank, waarbij zijn bevelen worden opgeheven of ge- j te openen, dat de economische kamers naast de gewone strafwijzigd, nieuwe bevelen kan geven of de door de rechtbank bevolen
kamers kennis kunnen nemen van zaken betreffende gewone dewijzigingen ongedaan kan maken. De ondergetekenden zijn van
licten. Dit laatste echter met dien verstande, dat bij voorkeur de
Handelingen der Staten-Generaal
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gewone strafkamers optreden. Alleen voor de behandeling van
zaken betreffende economische delicten zouden de bijzondere
procesregelen van het ontwerp gelden.
Het lijkt de ondergetekenden verkieslijk de bevoegdheid van de
economische kamer te beperken tot de kennisneming van zaken
betreffende economische delicten. Het tweede lid van het artikel
is in deze zin gewijzigd. Uit die wijziging vloeit voort de schrapping van artikel 49 en een wijziging van artikel 55, tweede lid.
Artikel 39
(Art. 40 van het gew. ontw.)
Erkend wordt, dat de uitdrukking „andere Ministers wie het
aangaat", onzekerheid oproept. Het artikel is zodanig gewijzigd, dat
de Minister van Justitie over de samenstelling van de economische
kamers overleg zal plegen met de Ministers van Economische
Zaken, van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, van Financiën en van Sociale Zaken. Dit zijn alle mede-ondertekenaars van
de memorie van toelichting, met uitzondering van de Minister van
Wederopbouw en Volkshuisvesting. De mate, waarin het ontwerp
op het terrein van deze laatste Minister treedt, is niet zo groot,
dat ook met hem bij voortduring overleg gepleegd zou moeten
worden. In de artikelen 38 en 55, die mede op de samenstelling
van de economische kamers betrekking hebben, is een overeenkomstige wijziging aangebracht. De zaak ligt anders in het mede
door de Commissie aangeduide artikel 60, waar de omschreven uitdrukking gehandhaafd kan worden. De uitdrukking moet daar zo
worden verstaan, dat die Minister optreedt tot wiens werkkring de
overheidsbemoeienis behoort op het terrein, waarop de lichamen,
die volgens artikel 60 contact-ambtenaren kunnen aanwijzen, werkzaam zijn.
Overleg tussen vijf departementen kan inderdaad een gerede
aanleiding zijn voor ernstige vertraging. Die vertraging behoeft
hier echter niet gevreesd te worden, daar de Minister van Justitie
het initiatief moet nemen voor het overleg. Hij zal dan ook de
leiding houden en tegen vertraging met kracht waken. Aan het
artikel is een tweede zin toegevoegd, waardoor overeenkomstig het
vertrouwen, uitgesproken in de vierde alinea van bladzijde 3
van het Voorlopig Verslag, verzekerd wordt, dat de rechtbanken,
evenals voor de aanwijzing van kinderrechters en politierechters,
ook voor de aanwijzing van de leden van economische kamers
een aanbeveling zullen kunnen indienen.
In het Verslag is bij artikel 74 de vraag gesteld of de benoeming
voor rechters-plaatsvervangers voor het leven betekent, dat de
plaatsvervanger, die als lid van een economische kamer optreedt,
ook levenslang de daaraan verbonden bezoldiging geniet, dan wel
dat de Kroon ten allen tijde de samenstelling van zulk een kamer
kan wijzigen. Er is alle aanleiding in dit opzicht een parallel te
trekken met de bezetting van enkelvoudige kamers bij de arrondissements-rechtbanken voor de vereenvoudigde behandeling van
strafzaken en van zodanige kamers voor de behandeling van burgerlijke kinderzaken, tevens belast met de behandeling van kinderstrafzaken. Voor deze politierechters en kinderrechters bestaat het
systeem van aanwijzing, zoveel mogelijk voor twee volle jaren.
(Wet op de Rechterlijke Organisatie artikel 49, lid 4, en artikel 57.
lid 2, en Reglement no. I. artikelen 21b en 21c). Het ligt in het
voornemen, dit systeem ook voor de samenstelling van de economische kamers te volgen. Daarvoor is de grondslag gelegd in de
laatste zin van het gewijzigde artikel.
Artikelen 40 en 45
(Art. 41 van het gew. ontw.)
Deze artikelen zijn samengevoegd en in overeenstemming gebracht met de wet van 18 December 1947 (Staatsblad no. H 430).
Artikel 42
(Vervallen in het gew. onlw.)
De bezwaren, die door de Commissie tegen de concentratie van
alle deviezenzaken bij twee rechtbanken zijn ingebracht, worden
door de ondergetekenden gedeeld. Het artikel is daarom overeenkomstig het voorstel van de Commissie geschrapt.
Artikel 43
(Art. 43 van het gew. ontw.)
De suggestie door de Commissie naar aanleiding van dit artikel
gedaan, zal nader overwogen worden.
Artikel 44
(Art. 44 van het gew. onlw.)
De vraag of economische delicten op grond van hun samenhang
door één rechtbank behandeld moeten worden, zal inderdaad ter
beoordeling van de rechter moeten staan. Het nieuwe tweede lid
is in deze zin geredigeerd.
Voorts is in het eerste lid een andere regeling gegeven betreffende het forum, waarvoor een rechtspersoon gedaagd kan worden,
over welk punt in het Voorlopig Verslag (bladzijde, 17, alinea 5)
een vraag is gesteld.

In het nieuwe tweede lid is tevens voorzien in het geval dat tot
de personen, die de aldaar bedoelde feiten plegen, mede militairen
behoren. Daarbij is uitgegaan van de bestaande toestand, dat economische delicten, door militairen gepleegd, in het algemeen door
de militaire rechter berecht zullen worden (Beschikking van de
Hoge Raad van 29 April 1947, Nederlandse Jurisprudentie 1947,
no. 572).
Artikel 46
(Art. 45 van het gew. ontw.)
Dit artikel beoogt uitsluitend de bevoegdheid van de kinderrechter te regelen.
Hieruit volgt, dat in het algemeen alle straffen, maatregelen en
voorlopige maatregelen, in dit ontwerp genoemd, op de strafrechtelijk minderjarigen kunnen worden toegepast. Voor de hoofdstraffen
blijft evenwel artikel 9, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht
onverminderd gelden, zodat de kinderrechter als hoofdstraf alleen
plaatsing in een tuchtschool, geldboete of berisping zal kunnen
uitspreken.
De bepaling van artikel 499 Sv. zal ook toepassing behoren te
vinden, indien de minderjarige terecht staat wegens een overtreding,
als in dit ontwerp vermeld. De zware straffen, die kunnen worden
opgelegd, geven hiertoe alle aanleiding.
Artikel 47
(Art. 46 van het gew. ontw.)
Te meer zal afwijking van de regel van het tweede lid van artikel
268 Sv. voorkomen, nu de rechtbanken slechts een beperkte uitbreiding zullen ondergaan als gevolg van de totstandkoming van
het ontwerp.
Artikel 48
(Art. 47 van het gew. ontw.)
Het hoogste rechtscollege, gesteld voor de vraag in hoeverre de
| bepalingen van het Wetboek van Strafvordering van toepassing
zijn op de procedure voor de tuchtrechter voor de prijzen, welke
procedure in het Besluit E 135 onvoldoende is geregeld, heeft daar| bij „de aard der berechting van economische delicten" tot richtsnoer genomen (arrest van 22 Juli 1947, Nederlandse Jurisprudentie
1947, no. 452). Omtrent het aan de orde zijnde bijzondere punt of
het voorschrift van artikel 261 Sv. niet geacht moet worden te
gelden voor de oproep, waarbij de zaak voor de tuchtrechter voor
de prijzen wordt aanhangig gemaakt, heeft de Hoge Raad beslist,
i ,.dat de tuchtrechter een grotere mate van vrijheid heeft dan de
] gewone rechter, die op de grondslag der tenlastelegging opgesteld
met inachtneming van artikel 261 Sv., zoals vervolgens in de eerste
aanleg mogelijk gewijzigd, heeft te oordelen''. (H.R. 29 October
1946, Nederlandse Jurisprudentie 1947, No. 64). Bij voormelde rechterlijke beslissingen sluit de ontworpen bepaling aan. „De aard
der berechting van economische delicten'' vereist een dergelijke
bepaling.
Daarbij spreekt het inderdaad vanzelf, dat de korte aanduiding
1 van het feit duidelijk moet maken, welke qualificatie op het feit
S moet worden toegepast. Een bepaling, dat de officier van justitie
I op verzoek van de rechter of van de verdachte verplicht zou zijn
| de tenlastelegging door een nadere opgave te vervangen, zou weer
gaan in de richting van herstel van de werking van artikel 261 Sv..
zou het openbaar ministerie dus er toe dwingen om ter zitting
steeds de nadere opgave paraat te hebben en zou mitsdien de in
economische zaken vereiste eenvoud illusoir maken.
Artikel 49
(Vervallen in het gew. ontw.)
Voor de schrapping van dit artikel moge worden verwezen naar
de beschouwingen over artikel 38 in deze memorie.
Artikel 50
(Art. 48 van het gew. ontw.)
De gronden voor de in dit artikel neergelegde mogelijkheden tot
een snelle en eenvoudige rechtspleging zijn dezelfde als die, welke
voor de opstelling van artikel 48 gelden.
Behalve de bepaling onder 2' is ook dieC onder 1° noodzakelijk.
Het bezwaar tegen de bepaling onder 3 wordt door de ondergetekenden gedeeld. Anders dan bij de bepaling van artikel 48 en
van dit artikel onder 1° en 2° kan hier niet worden gezegd, dat de
aard der berechting van economische delicten zou medebrengen,
dat van het geven van een schriftelijk vonnis zou moeten worden
afgezien. De onderhavige bepaling onder 3° is daarom geschrapt,
zodat artikel 379 Sv. van toepassing blijft.
Het tweede lid van dit artikel is eveneens op de door de Commissie aangegeven gronden geschrapt.
Artikel 51
(Art. 49 van het gew. ontw.)
Deze bepaling, waarmede de Commissie heeft ingestemd, bevordert eenvoudigheid van de procedure.
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economische voorschriften het best duidelijk kenbaar kunnen maken.
De contactambtenaar moet niet worden gezien als de reeds van
tevoren aangewezen deskundige, doch als de coördinerende factor
ter voorlichting van het openbaar ministerie. Van elk betrokken
departement van algemeen bestuur zal slechts een beperkt aantal
ambtenaren als contactambtenaren worden aangewezen. DaarArtikel 52
naast kan het ook gewenst zijn, dat bepaalde publiekrechtelijke
(Art. 50 van het gew. ontw.)
organisaties van het bedrijfsleven een contactambtenaar aanwijzen.
Men denke b.v. aan het Openbaar Lichaam, ingesteld bij artikel 1,
Hoewel in de practijk het systeem van het aanhangig maken van
lid 1, van het ontwerp van Wet op de bedrijfsorganisatie. De
zaken bij oproeping nog steeds moeilijkheden geeft, is toch volcontactambtenaren zullen in het bijzonder in geregeld overleg
doende gebleken, dat het systeem belangrijke mogelijkheden tot
moeten staan tot de advocaten-generaal bij het gerechtshof te
vereenvoudiging opent. In bepaalde arrondissementen wordt het
systeem, speciaal bij de kantongerechten, thans veelvuldig toege- • 's-Gravenhage, aan wie, naar bij de algemene beschouwingen is
past. Krachtens de beschikking van de Minister van Justitie van j uiteengezet, een coördinerende taak ten aanzien van de vervolging
van economische delicten moet worden opgedragen.
12 September 1947 (Nederlandse Staatscourant no. 178) mogen ook
de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen ter zake van bepaalde
Bij de geschetste positie van de contactambtenaar zal deze minovertredingen oproepingen uitreiken.
der geschikt zijn om als deskundige in de zin van artikel 227 Sv.
op te treden. Met de contactambtenaar zal wel zo nodig kunnen
worden overlegd, welke persoon het meest in aanmerking komt als
Artikelen 53 tot en met 59
deskundige te worden gehoord. Zelfstandig optreden van de con(Artt. 51—57 van het gew. ontw.)
tactambtenaar voor de strafrechter zal niet tot zijn taak behoren.
Wat betreft de regeling van het hoger beroep en de cassatie ver- Het tweede lid van artikel 60 is daarom geschrapt.
oorloven de ondergetekenden zich te verwijzen naar de algemene
Wat betreft de uitdrukking „Onze Ministers, wie het aangaat",
beschouwingen van deze memorie. Artikel 54 is in verband daarmoge worden verwezen naar hetgeen terzake is opgemerkt bij
mede geschrapt, terwijl het eerste lid van artikel 55 zodanig is geartikel 39. Nu de bijzondere functie van de procureur-generaal bij
wijzigd, dat in plaats van „Onze andere Ministers wie het aangaat" het gerechtshof te 's-Gravenhage is vervallen, is in het ontwerp in
wordt gelezen „Onze Ministers van Economische Zaken, van Landzijn plaats de Minister van Justitie gesteld.
bouw, Visserij en Voedselvoorziening, van Financiën en van Sociale
Zaken" — deze wijziging is toegelicht bij artikel 39 — en dat in
Artikel 60a.
plaats van „bij het gerechtshof te 's-Gravenhage" wordt gelezen
(Art.
59
van het gew. ontw.)
„bij elk gerechtshof'.
Teneinde elk misverstand over de vraag wanneer hoger beroep
De recapitulatie van de bestaande opsporingsambtenaren werd
mogelijk is, uit te sluiten worden de woorden „een totale last'' nog
reeds vermeld bij artikel 18. Bij deze recapitulatie is naar grote
voorafgegaan door het woord „tezamen". Overeenkomstig het in
beperking gestreefd. Zij is ten dele in de vorm van handhaving'
de algemene beschouwingen gestelde over de hoger bercepsgrens van wettelijke bepalingen gegoten. Deze zijn in de aanhef van het
is het bedrag van f 1000 gewijzigd in f 250.
thans voorgestelde artikel opgesomd. Daarnaast is de aanwijzing
Naar aanleiding van een verder door de Commissie gemaakte
van bijzondere opsporingsambtenaren in vele andere wetten ingeopmerking zijn de woorden „voor de verdachte" geschrapt.
i trokken en overgebracht naar het nieuwe artikel, met dien verIn verband met de bovengemelde wijziging van de regeling be- i stande, dat een aantal aanwijzingen niet is bestendigd. Voorts is
treffende de berechting in hoger beroep geeft de berechting in
rekening gehouden met de samensmelting van de opsporingsdienst
hoger beroep van economische strafzaken betreffende minderjarigen : van het Directoraat-Generaal van de Prijzen en de Centrale
geen aanleiding meer tot bijzondere opmerkingen.
Dienst voor Economische Controle tot de Economische ContröleOnder de algemene beschouwingen hebben de ondergetekenden Dienst. Op enkele punten bleek het wenselijk de bestaande bereeds tot. uitdrukking gebracht, dat zij het aanvankelijke voorstel
voegdheden uit te breiden.
tot het laten wegvallen van de cassatie-rechtspraak in de rechtsIn het voorgestelde artikel is ook een bestaande aanwijzing van
pleging met betrekking tot economische delicten laten vervallen. hulpofficieren van Justitie overgenomen.
Voorts is daarbij gewezen op de wenselijkheid, dat het aantal
zaken, waarin beroep in cassatie wordt ingesteld, zoveel mogelijk
Artikelen 61 tot en met 64
wordt beperkt. Overeenkomstig het voorstel van de Commissie
(Artt. 60—63 van het gew. ontw.)
is, in plaats van het oorspronkelijke artikel 59, een bepaling
Overeenkomstig het voorstel van het Voorlopig Verslag is in het
opgenomen, volgens welke het beroep in cassatie niet ontvaneerste lid van de artikelen 61. 63 en 64 de uitdrukking „vervallen"
kelijk is. tenzij binnen tien dagen na het aanwenden van het
vervangen door ..ingetrokken worden". Voorts zijn het vierde
rechtsmiddel een schriftuur wordt ingediend door een advocaat
lid van artikel 61, het derde en vierde lid van artikel 62 en het
bij de Hoge Raad. Onder dezelfde titel is tevens een bepaling
tweede lid onder c van artikel 63 gewijzigd, teneinde deze bepaopgenomen, welke het beroep in cassatie ook verder zal beperken
lingen aan te passen aan de thans voorgestelde regeling van de
en wel in die zin, dat verzuim van vormen geen grond tot vernietiging bij wege van cassatie oplevert, indien door het verzuim i behandeling van economische strafzaken in hoger beroep.
redelijkerwijze noch het openbaar ministerie in de vervolging,
De tweede zin van het derde lid van artikel 61 beoogt te voorzien
noch de verdachte in de verdediging kan zijn geschaad. Is de I in het geval, dat de behandeling van de aanhangig gemaakte zaak
zaak reeds aan het oordeel van de bcroepsrechter onderworpen is afgedaan en nog slechts de einduitspraak behoeft te worden gegeweest en is voor deze geen beroep op verzuim van vormen i daan. Hoewel artikel 20 van het Besluit E 135 bepaalt, dat de
gedaan, dan dient de pas te worden afgesneden aan hen. die op i tuchtrechter onmiddellijk vonnis zal wijzen, kan in de praktijk
het verzuim een beroep zouden willen doen bij beroep in cassatie. deze bepaling niet altijd worden nageleefd en dwingt de ingewikIn dat geval toch kan het beroep in cassatie slechts beschouwd ; keldheid van de zaak de tuchtrechter meermalen de zaak aan te
worden als een middel tot uitstel van de executie.
I houden teneinde later einduitspraak te doen. De voormelde bepaling beoogt bij deze praktijk aan te sluiten.
Om ook het lichtvaardig instellen van hoger beroep te beperken is een bepaling opgenomen, welke verzuim van vormen geen
grond doet zijn voor vernietiging bij wege van hoger beroep,
Artikel 65
indien door het verzuim redelijkerwijze noch het openbaar mini(Vervallen
in het gew. ontw.)
sterie in de vervolging, noch de verdachte in de verdediging kan
zijn geschaad. Nu de cassatie wordt hersteld, dient het met het
De voorstellen tot verlenging van de termijnen van in verzekeoorspronkelijke voorstel tot afschaffing van cassatie samenringstelling en inbewaarstellen en tot het openen van de mogelijkhangende artikel 53 te worden geschrapt.
heid tot verhoging van de competentie-grens van de politierechter
zijn. naar aanleiding van de ernstige bezwaren, die door de Commissie er tegen zijn ingebracht en op grond van de overweging, dat
Artikel 60
de voorstellen niet rechtstreeks uit de materie van de berechting
(Art. 58 van het gew. ontw.)
der economische delicten voortvloeien, uit het wetsontwerp geDe ondergetekenden achten het instituut van de contactambte- schrapt (schrapping van Titel XIII).
naren van wezenlijk belang voor een doeltreffende en deskundige
In de eerste twee regels op bladzijde 38 van de Memorie van
opsporing, vervolging en berechting van economische delicten. Het Toelichting was inderdaad een gedeelte uitgevallen. De tekst had
is de taak van de contactambtenaren het openbaar ministerie te moeten luiden: „Ingevolge het bepaalde in artikel 50 van dit ontversterken in de deskundigheid, die voor een doelmatige repressie werp zal de economische politierechter gelijke bevoegdheid veronontbeerlijk is. De contactambtenaren zullen in het bijzonder
krijgen".
kunnen aanwijzen op welke gebieden de economische criminaliteit
Artikel 66
ernstige vormen aanneemt, welke factoren bepaalde overtredingen
(Art. 64 van het gew. ontw.)
in de hand werken en op welke gebieden een snel en doortastend
optreden noodzakelijk is. De contactambtenaren moeten voortkomen
Overeenkomstig het daaromtrent gestelde in het Voorlopig Veruit de organen met de uitvoering van de economische voorschriften
slag is in de artikelen 61—64 het woord „vervallen" gewijzigd in
belast, omdat juist deze organen de gevolgen van bepaalde strafbare
„ingetrokken worden". In gelijke zin zijn de artikelen 67, sub II,
gedragingen opmerken, en omdat die organen de strekking van de
68. sub IV. 69. sub II. 70, sub I, en 72, sub I, gewijzigd.
Bij de voorgenomen herziening van de regeling betreffende het
strafregister zal aandacht worden besteed aan de voorzieningen,
welke nodig zullen zijn voor de aantekening van bij stempelvonnis
ter zake van misdrijven uitgesproken straffen.

6 0 3 5—6

56

Regelen voor de opsporing, de vervolging en de berechting van economische delicten
Dit artikel is verder in overeenstemming gebracht met de thans
voorgestelde wijzigingen van de artikelen 1, 18 en 26 van het ontwerp. In verband daarmede zijn ook de artikelen 67—72 gewijzigd
en zijn aan het ontwerp vóór artikel 74 twaalf artikelen toegevoegd om de bepalingen over strafrecht en strafvordering in de
afzonderlijke wetten, welker overtreding in de nieuwe tekst van
artikel 1 van het ontwerp alsnog tot economische delicten zijn
gestempeld, in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het ontwerp.
Ten aanzien van artikel 70 wordt opgemerkt, dat, nog gebleken
is, dat artikel 28 van de Warenwet in gewijzigde vorm moet
blijven bestaan; artikel 15 van het ontwerp kan genoemd artikel 28 niet geheel vervangen, daar het zowel denkbaar is, dat
een inrichting wordt gedreven door een natuurlijke persoon als
dat bij rechtspersonen niet iemand is aan te wijzen, die opdracht
gaf of feitelijke leiding had bij het verboden handelen of nalaten.
Artikel 73
(Art. 71 van het gew. ontw.)
Nader wordt thans voorgesteld, dat artikel 43 van het Deviezenbesluit 1945 geheel zal worden ingetrokken. Ter toelichting moge
worden verwezen naar de beschouwingen in deze memorie onder
de artikelen 20 en 26. Ook in dit artikel wordt in sub I in plaats
van „vervallen'7 gelezen: „worden ingetrokken."
Wat betreft de voorgestelde bepaling onder V, C, moge worden
verwezen naar de beschouwingen in deze memorie onder artikel 36.
De mogelijkheid om voor deviezenzaken een bevel tot gevangenhouding uit te vaardigen voor de duur van ten hoogste 90 dagen
behoeft inderdaad niet te worden bestendigd. Artikel 44, onder e,
van het Deviezenbesluit, waarin in die mogelijkheid is voorzien,
kan dus vervallen. Ook bestaat geen dringende behoefte aan een
termijn van ten hoogste 12 dagen voor een bevel tot. bewaring,
omdat ten allen tijde in plaats van de rechter-commissaris voor
een bevel tot bewaring, de rechtbank (een economische kamer)
voor een bevel tot gevangenhouding geadieerd kan worden. Het
gestelde onder b van artikel 44 van het Deviezenbesluit 1945 kan
dus vervallen. De verlenging van de termijn van inverzekeringstelling bij artikel 44, onder a, van het Deviezenbesluit van twee
tot vier dagen moet voor deviezenzaken evenwel gehandhaafd
blijven. De deviezenfraude immers heeft vele verschijningsvormen, welke hoge eisen stellen aan de opsporing. Grote kettingsmokkelzaken en ingewikkelde kapitaalverschuivingen maken
langdurige boekencontröle en het inwinnen van telefonische en
telegrafische inlichtingen uit het buitenland noodzakelijk. Deze
werkzaamheden kunnen in het algemeen niet in 2 maal 2 dagen
worden volbracht.
Artikel 74
(Art. 84 van het gew. ontw.)
Het artikel is, overeenkomstig de opmerking in het Voorlopig
Verslag gemaakt, herzien tengevolge van de inwerkingtreding van
de wet van 18 December 1947, Staatsblad no. H 430. Aan de raadsheren-plaatsvervangers en rechters-plaatsvervangers, die als lid
van een economische kamer werkzaam zijn, wordt in overeenstemming met het Verslag steeds de halve wedde van een raadsheer of een rechter toegekend, evenals thans aan de rechter-plaatsvervanger, die als kinderrechter optreedt, steeds de halve wedde
van een rechter toekomt.
De vragen, welke in het Voorlopig Verslag verder bij dit artikel
zijn gesteld, zijn in deze memorie bij artikel 39 beantwoord.
Overeenkomstig het gestelde in de laatste alinea van het Voorlopig Verslag is het woordje „te" voorkomende in het ontwerp
onder het publicatie- en uitvoeringsbevel na „Gegeven" geschrapt.
De Minister van Justitie,
WIJERS.
De Minister van Economische
VAN DEN BRINK.

Zaken,

De Minister van Landbouw, Visserij
en V oedseivoorziening,
MANSHOLT.
De Minister van Financiën,
P. L1EFTINCK.
De Minister van Wederopbouw en
Volkshuisvesting,
I. IN 'T VELD.
De Minister van Sociale Zaken,
A. M JOEKES.
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NOTA VAN WIJZIGINGEN
(Ingezonden 12 Juli 1949)

I. In artikel 1 worden de navolgende wijzigingen aangebracht:
A. In het bepaalde sub l 6 ., onder g, wordt in plaats van „Ons
besluit" gelezen: „het Koninklijk besluit".
B. Het bepaalde sub 2°. wordt gelezen als volgt:
„2°. overtredingen van voorschriften gesteld bij of krachtens:
a. de artikelen 6, (ia, 7. 18, eerste lid, sub a en k, 19, 20,
eerste lid, 21, eerste lid, 27, 28, 34, 35, 37, 38 en 39 van
de Vleeskeuringswet (Staatsblad 1919. No. 524);
b. de artikelen 1, 5 en 8 van de Landbouwuitvoerwet 1929,
de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 November 1930
(Staatsblad No. 441) zoals deze laatstelijk is gewijzigd,
artikel 2 van de wet van 19 December 1930 (Staatsblad
No. 482), zoals deze laatstelijk is gewijzigd, artikel 2 van
de wet van 31 December 1931 (Staatsblad No. 575) en
artikel 2 van de wet van 15 December 1932 (Staatsblad
No. 608), zoals deze laatstelijk is gewijzigd:
c. artikel 1 van de wet van 31 Mei 1929 (Staatsblad No. 276),
zoals deze laatstelijk is gewijzigd;
d. de Winkelsluitingswet 1930 (Staatsblad No. 460), zoals
deze laatstelijk is gewijzigd, het Winkelsluitingsbesluit 1941
(Nederlandse Staatscourant No. 176), zoals dit laatstelijk
is gewijzigd, en het Koninklijk besluit van 10 October
1945 (Staatsblad No. F 227), houdende bepalingen inzake
de sluiting en de verplichte openstelling van winkels;
e. de artikelen 6, eerste lid, 14, 16 en 27 van de Warenwet
(Staatsblad 1935, No. 793);
ƒ. de Landbouwuitvoerwet 1938;
g. de artikelen 2, 4, 5 en 10 van het Melkstandaardisatiebesluit 1940;
h. de artikelen 9, 74, 75 en 76 van het Pachtbesluit;
i. artikel 2, leden la, 2 en 5, van het Destructiebesluit 1942;
/. de artikelen 4—8, 13, 17, 18, 20 en 27 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945:
A-, de artikelen 2 en 4 van de Wet Bestrijdingsmiddelen en
Meststoffen 1947;".
C. Het bepaalde sub 3°. wordt gelezen als volgt:
„3°. overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens:
a. de wet van 3 Augustus 1914 (Staatsblad No. 344), zoals
deze laatstelijk is gewijzigd;
b. de wet van 31 December 1915 (Staatsblad No. 533), zoals
deze laatstelijk is gewijzigd;
c. de artikelen 1, eerste en zesde lid, 10, eerste lid, en 116
van de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937:
d. de artikelen 3, 5 en 6b van het Besluit Algemeen Vestigingsverbod Kleinbedrijf 1941;
e. het Bedrijfsvergunningenbesluit 1941;
ƒ. het Kartelbesluit;
g. het Besluit Regeling In- en Uitvoer 1944;
h. het Machtigingsbesluit geldzuivering;
voor zover de feiten in die voorschriften als misdrijf of
overtreding zijn gekenmerkt;".
II.

Artikel 3 vervalt.

III. In het opschrift van titel II vervallen de woorden „ter zake
van economische delicten".

